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APRESENTAÇÃO
O CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização, promovido pela ABAlf –
Associação Brasileira de Alfabetização, é um evento de natureza científica e
pedagógica, com periodicidade bianual e vem sendo reconhecido como um dos
principais eventos nacionais de debates sobre o tema da alfabetização. Tendo em vista a
intensa participação de várias instituições nacionais e de pesquisadores internacionais,
de professores da educação básica, gestores e demais interessados, a ABAlf já
promoveu três congressos com repercussão importante no meio educacional.
A

configuração e a consolidação do CONBAlf podem ser avaliadas pela

qualidade da programação e da participação de associados e convidados desde sua
primeira edição, I Conbalf/UFMG, cujo tema foi ―Os sentidos da alfabetização no
Brasil: o que sabemos, o que fazemos e o que queremos‖. O sucesso desse primeiro
evento abriu caminho

para outros: o II Conbalf/UFPE – ―Políticas públicas de

alfabetização‖ e o III Conbalf/UFES que elegeu como temática geral ―Alfabetização e
seus diálogos‖.
Assim, considerando a importância do evento para a identidade do campo de
estudo, para diálogo entre pesquisadores nacionais, internacionais, professores e
gestores e para a reflexão e divulgação de práticas relativas ao ensino da leitura e da
escrita, o IV Congresso Brasileiro de Alfabetização veio reafirmar uma das ações mais
importantes da Associação Brasileira de Alfabetização, em 2019, e teve como tema
―Qual alfabetização para qual tempo?
Trata-se de uma pergunta que devemos fazer recorrentemente, indagando o
passado, analisando o presente e criando expectativas para o futuro da alfabetização. Se
a alfabetização, como processo de apropriação e de ensino de um conjunto de
habilidades linguísticas, parece ser mais estável na sua conceituação, as suas
finalidades, as expectativas sobre seus efeitos e os usos dela decorrentes mudam com o
tempo. Sem analisar os fenômenos no tempo, há uma ideia de que a alfabetização não
avança no Brasil, mas não é bem assim. Não podemos nos ater apenas à divulgação
isolada de índices alarmantes na contemporaneidade, sem considerar uma série
histórica: do final do século XIX até final do século XX, passamos de 17,7% de
9
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alfabetizados (primeiro censo de 1872 sem computar a população escrava) para 93% da
população com 15 anos ou mais de idade (IBGE, 2017). Além disso, tanto as palavras
como as expectativas sobre o que é ser alfabetizado mudam, o que pode ser
problematizado no uso dos termos analfabetismo/alfabetização, analfabetismo funcional
letramento/letramentos/multiletramentos.
Outrossim, a alfabetização é um fenômeno relacionado a contextos culturais,
sociais e políticos e tanto sua aprendizagem como seu uso são dependentes de equidade
ou desigualdade de oportunidades, de urbanização ou da especificidade da educação
em espaços rurais indígenas, ribeirinhos e quilombolas, da distribuição de renda; da
produção de uma cultura escrita, sua oferta e modos de interação dos sujeitos e grupos
sociais com ela; da imigração, entre outros fatores, todos eles sempre em movimento.
A noção de tempo histórico é, então, fundamental para avaliar o alcance das
mudanças nos índices de alfabetização, no nosso País e no mundo, para compreender
como se deram as apropriações e o ensino da língua escrita e como foram impactadas,
por instituições, por instâncias, pelos novos usos, pelos instrumentos e pelos suportes de
escrita. O distanciamento que o tempo histórico nos proporciona também possibilita
indagar sobre os limites e as possibilidades das discussões teóricas em cada tempo,
sobre a permanência de problemas que não estão apenas na ordem dos discursos, mas
também na ordem da organização do ensino em geral e das condições de escolarização
de cada tempo.
A noção de tempo remete ainda à idade em que as pessoas se alfabetizam. As
disputas sobre qual o tempo adequado para se alfabetizar no Brasil têm ocupado muitos
educadores e trazido polêmicas, sobretudo se for considerada e relação entre infância,
escolarização e alfabetização. Essa questão do tempo também está relacionada aos
aspectos geracionais, como, por exemplo, a alfabetização de jovens e adultos que ocorre
em uma escolarização extemporânea e também da escolarização das famílias que não
tiveram oportunidade de se alfabetizar ou de permanecer mais tempo na escola.
Há que se considerar ainda, inserida na expressão tempo, a questão dos
processos e dos procedimentos que ocorrem durante a aprendizagem da língua escrita.
Qual a natureza dessa aprendizagem? O que ocorre nesse processo, que é típico da
apropriação da escrita e seu ensino, que torna a prática de alfabetização e os
alfabetizadores especializados em determinados saberes pedagógicos?

10
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contribuições das pesquisas sobre apropriação da escrita? Quais são ainda os nossos
desafios nesse campo?
Os tempos também não se sincronizam, quando pensamos nos tempos da prática,
com suas urgências, o tempo das políticas repercutindo lutas por direito à alfabetização
ou posicionamentos ideológicos que também são demarcados por cada governo, embora
tenhamos que lutar por políticas de alfabetização que sejam de Estado. A isso, se soma
o tempo das pesquisas, sempre mais lento e com recortes definidos, considerando que,
do ponto de vista epistemológico, não deveria haver pretensão de totalidade.
Que usos e novos fenômenos da cultura escrita são próprios de cada tempo?
Quais são as linguagens, quais formas de funcionamento, quais são os suportes da
escrita na sociedade contemporânea? Neste sentido, temos o apelo de pensar novas
alfabetizações e novos letramentos em contexto de grande disseminação de mídias. Há,
neste tempo presente, possibilidades de produção do escrito que ocorrem em diálogo
com outras linguagens, que não eram imaginadas em outros tempos: oral e escrito,
visual e verbal, entre outros sistemas semióticos. Como as crianças vivenciam a cultura
escrita pela influência de mídias digitais? Como leem e escrevem fora da escola? Que
repercussões suas práticas têm em contextos escolares e em nossas metodologias?
Qual alfabetização para qual tempo? Esta pergunta e as problematizações dela
decorrentes guiaram e inspirarm os debates do IV Congresso Brasileiro de
Alfabetização, que teve por objetivos:
- contribuir para avaliação das perspectivas teórico-conceituais e empíricas referentes às
pesquisas, práticas educacionais e políticas públicas para a alfabetização no Brasil;
– congregar pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduação, professores e
gestores da Educação Básica e representantes de associações, sindicatos e organizações
não governamentais, que desenvolvem atividades de pesquisa, docência e gestão
relativas à alfabetização;
– propiciar a reunião e a discussão dos múltiplos pontos de vista, espaços e formas de
atuação dos diferentes atores envolvidos na alfabetização brasileira;
– discutir os principais problemas e avanços pretendidos na produção acadêmicocientífica, nas práticas educacionais e nas políticas públicas brasileiras, sua relação com
os desafios políticos, sociais, culturais e educacionais deste momento histórico e sua
relação com a produção acadêmico-científica internacional;
11
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– discutir formas de articulação entre produção de conhecimento e demandas
educacionais e políticas;
– propor ações de articulação e colaboração sistemáticas, por meio da ABAlf, entre os
diferentes segmentos envolvidos com alfabetização no Brasil;
– promover intercâmbio com redes de alfabetização e associações nacionais ou
internacionais;
– propor temas e problemas específicos para a organização do V CONBAlf.
Com o alcance desses objetivos o Congresso teve um número expressivo de 256
trabalhos inscritos. Trazendo as vozes de um Brasil gigante, esses trabalhos ora
problematizaram, ora trouxeram encaminhamentos de respostas ou outras indagações
para a grande pergunta que o IV CONBAlf fez a todos nós: Qual alfabetização para qual
tempo?
Em torno dos oito eixos propostos pelo IV CONBAlf reuniram-se centenas de
professores, pesquisadores, graduandos e pós-graduandos, além de diferentes instâncias
de organização social. Com isso, ―o mapa do Brasil do Congresso‖ ficou representado
por trabalhos enviados de todas as regiões pelas Universidades públicas,
principalmente, Secretarias de Educação estaduais e municipais e escolas de Educação
Básica.
As discussões trazidas pelos autores, desses 8 eixos, estão refletidas nos textos
que compõem os dois Volumes dos Anais do IV CONBAlf, frutos dos Relatos de
Experiências e Comunicações de Pesquisas, que formam um mural de fotografias da
alfabetização no Brasil e nos mostram como professores, estudantes, pesquisadores,
redes de ensino e escolas problematizam e buscam soluções aos infinitos temas que
emergem dos espaços de ensinar e aprender.
Para qualificar os trabalhos inscritos, compuseram a equipe de avaliadores 73
Pareceristas, professores também de Universidades representadas por todas as regiões
do Brasil. A avaliação dos 256 trabalhos completos pautou-se nos critérios de
Pertinência, relevância do tema e adequação aos objetivos do evento (II CONBAlf) e ao
eixo temático escolhido pelo (s) autor(es); Adequação do tratamento e da forma de
abordagem do tema à modalidade (relato de experiência ou comunicação de pesquisa)
escolhida pelo (s) autor(es); Originalidade e contribuição do trabalho para os estudos e
práticas em alfabetização; Coesão e coerência teórico-metodológica do tratamento e da
12
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forma de abordagem do tema aos objetivos e aos resultados informados no trabalho,
além de Redação clara de acordo com os preceitos gramaticais e ortográficos da
variedade padrão da língua, todos orientados aos autores, que revisaram seus textos.

Isabel Frade
Presidente da ABAlf.
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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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CARTA ABERTA EM HOMENAGEM À PRESIDENTE DE HONRA DA
ABALF: Magda Becker Soares

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2019.
Querida Magda,

Ao aceitar o convite de Isabel Frade, nossa atual presidente da Abalf, para
homenageá-la, neste 4° Congresso Brasileiro de Alfabetização, não posso deixar de
dizer que fiquei muito lisonjeada e, ao mesmo tempo, com uma imensa
responsabilidade. Por onde começar? Como fazer? Decidi que faria de um modo que eu
gosto e que me deixaria mais à vontade: uma carta entre amigas, como uma conversa,
com algumas reflexões, como sempre fazemos quando nos encontramos, conversando
na varanda do jardim de sua casa, na rua Odilom Braga, 1218.
Já vou me desculpando pela indiscrição de tornar aberta esta carta, mas quando a
gratidão é muita, ela deve ser anunciada aos quatro ventos e compartilhada com todos
aqueles que veem na educação e em sua trajetória um exemplo para pensarmos e
refletirmos sobre o direito de conferir a todas as crianças jovens e adultos saberem ler e
escrever.
Aqui estamos reunidos, professores, pesquisadores, alunos de todos os
segmentos dos vários estados brasileiros. Você é nossa presidente de honra da Abalf e
eu, entre tantos outros que poderiam estar aqui em meu lugar, sinto-me ao mesmo
tempo privilegiada e também muito compromissada em traduzir, em pouco tempo, o
que posso / podemos / devemos falar sobre você.
Ecoa em meus ouvidos, repercute em meu coração e me incita a repetir a todos
aquelas suas palavras em seu discurso ao receber o título de professora emérita da
UFMG: ―Sou professora por escolha, por prazer e por convicção, por compromisso
social e tudo o mais que fiz, que faço, que tenho feito – pesquisa, publicação, vida
científica – tudo isso fiz, tudo isso faço porque sou professora e para ser professora.‖
Privilegiada por ter você, Magda, como professora e orientadora, além de amiga, tenho
mesmo é de propagar que você é a professora que todos gostaríamos de ser. Aquela que
tem inabalável crença na educação; aquela que possui sensibilidade e aguda percepção
na defesa de como nossas crianças e jovens precisam saber ler e escrever.
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A professora que não apenas transmite informações e conhecimentos, mas que
age também na produção de conhecimentos por meio do ensino, pesquisa e extensão. A
professora que escapa do conformismo e da mesmice pedagógica. Daí o
reconhecimento, como, entre outros, o Prêmio Péter Murány/2013 e o Prêmio Almirante
Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, em 2015, o Prêmio Jabuti de melhor livro de
Educação e Pedagogia e também de não-ficção do ano de 2017, livro Alfabetização – A
questão dos Métodos (Editora Contexto).
E você, Magda, ao nos repassar uma frase extraída do Memorial do convento, de
José Saramago, enfatiza a necessidade da permanente busca que motiva o profissional
da educação: ―Tudo no mundo está dando respostas, o que demora é o tempo das
perguntas‖. Questionar sempre, esse é seu mote, formular as perguntas ocultas sob as
respostas para que se chegue a uma compreensão mais plena, desbravando, sempre, o
caminho da pesquisa. E, nesse trilhar o IV Conbalf traz como mote a pergunta: ―Qual
alfabetização para qual tempo?‖ Sobre esse tempo do presente, estamos como você
mesma disse na entrevista Nova Escola, no início deste ano: ―indignada, muito
assustada com o que pode vir pela frente‖. E têm vindo coisas assustadoras e é também,
por essa razão, que estamos / estaremos reunidos aqui durante três dias para debatermos,
unirmos forças em busca dos porquês, para podermos compreender qual alfabetização e
qual tempo queremos e desejamos para as crianças, jovens e adultos deste nosso Brasil,
e, em seguida, agirmos, pois, segundo suas orientações, na educação, a ação é que leva à
transformação.
Você tem a cumplicidade do tempo: conhecimentos, experiências e sabedoria e é
referência para nós, professores e professoras; espelho que reflete também nossas
angústias, indignação e também esperanças.
A alfabetização pautou a sua trajetória como educadora que você é, Magda,
tendo sempre o cuidado de, ao pensar em termos de cidadania, jamais admitir uma
interpretação linear e preconceituosa, que leve à exclusão. Nas relações existentes entre
alfabetização e cidadania, você buscou uma compreensão mais ampla das determinantes
sociais, políticas e econômicas, responsáveis pelo bloqueio do pleno exercício da
cidadania de um expressivo número de brasileiros. Assim, na esteira de seu pensamento
de compreensão de um universo que extrapola a escola, você, Magda, tanto nos auxilia
e instiga na importância da prática social e política, não fazendo do processo da
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alfabetização um mero beabá, mas alçando a vista para os baobás complexos na densa
ramificação das lutas por direitos sociais, civis e políticos, em que o povo se transforme
em sujeito histórico para ser, com efeito, cidadão.
Com você, Magda Soares, assimilei que a leitura e a escrita estão enraizadas em
uma ideologia e, como tal, a atribuição excessivamente positiva e absoluta à aquisição
da língua escrita implica uma visão etnocêntrica. Não se pode discriminar as culturas e
grupos predominantemente orais. É preciso olhar com cuidado os mitos construídos
pela sociedade grafocêntrica e a imposição de um discurso que se quer sempre
verdadeiro e legítimo.
É fundamental que todos nós, professores, tenhamos em mente a sua lúcida fala,
Magda, de que ―é um equívoco considerar que a inserção no mundo da escrita possa se
fazer de forma dissociada e independente do processo educativo mais amplo e sem
articular articular a alfabetização e o letramento .‖ Assim, no que diz respeito à ação do
alfabetizador, guardo como se fosse um mantra aquelas suas palavras de que não
podemos ter apenas como objeto de ensino a faceta linguística, mas, ao mesmo tempo, a
faceta interativa e também a faceta sociocultural. Aliás, a propósito de facetas é
impossível articular a alfabetização e o letramento sem nos lembrarmos de que ensinar a
ler é ir aos poucos lapidando um diamante. Ler é um verbo transitivo, um processo
complexo e multifacetado.
E, se para todos nós os tempos atuais estão difíceis, repletos de incertezas e
nevoeiros, vamos crer em faróis que, em meio à densa neblina, ainda são capazes de
emitir raios de luz nas múltiplas facetas de um diamante –é o que precisamos, e você,
Magda, sem dúvida, é um desses faróis que pode colaborar conosco.
Aproveito o momento para atender ao seu pedido para que justificássemos sua
ausência aqui hoje: ―Justifique minha ausência, o que lamento muito. Estou
impossibilitada de estar presente, recuperando de problemas de saúde recentes.‖
Claro, Magda, eu, nós que aqui estamos entendemos e acentuamos que, na
verdade, a sua presença está concretizada nesse evento, na presença de amigas, alunos,
colegas, orientandos, leitores de suas obras e nas falas de muitos que aqui vieram para
falar, defender, debater sobre alfabetizaçao e letramento e compartilham de seu ideário.
Concluo esta carta aberta, amiga e mestra, abrindo meu coração e confessando,
de público, minha admiração e gratidão, por ter conseguido fazer meu percurso nessa
trilha que você me abriu, e me fez acreditar que esse caminho era possível, e, se alguma
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coisa consegui, é porque você me deu esperança, a mesma esperança de mudança que
prevejo para o futuro dos jovens, adultos e de nossas crianças brasileiras e de minhas
netas Helena e Ágata.
Magda, obrigada por você ser quem é, e obrigada por sempre brilhar. E Sinta-se
abraçada por todos que aqui se encontram.
Francisca Maciel
(Professora Titular –Faculdade de Educação-CEALE-UFMG)
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CARTA ABERTA DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO IV CONBALF

O IV Congresso Brasileiro de Alfabetização, IV CONBAlf, realizado pela
Associação Brasileira de Alfabetização – ABALf, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de
2019, em Belo Horizonte/MG, reuniu professoras e professores, gestoras e gestores,
pesquisadoras e pesquisadores e estudantes de diferentes estados brasileiros, tendo
como tema ―Qual alfabetização para qual tempo?‖
Entre seus objetivos, o IV CONBAlf discutiu os principais problemas e avanços
pretendidos, nas produções acadêmico-científicas, nas práticas educacionais e nas
políticas públicas brasileiras, relacionando-os à produção acadêmico-científica nacional
e internacional, bem como aos desafios políticos, sociais, culturais e educacionais do
momento histórico atual.
Assim, coerentes com os princípios da ABAlf, de manter uma atitude crítica
sobre o que ocorre no campo da alfabetização e incentivar o pluralismo teórico e
metodológico na abordagem do tema, os debates ocorridos nas conferências e nas mesas
redondas reafirmaram o compromisso da Associação com a luta pela universalização da
alfabetização no Brasil, entendida como direito de todos os brasileiros e de todas as
brasileiras.
O agravamento da crise política, social e econômica, juntamente com as
primeiras medidas tomadas pelo atual governo, vinculadas à recém-criada Secretaria de
Alfabetização do Ministério da Educação, são fatores preocupantes que apontam para
possíveis descontinuidades de políticas públicas, fundamentais para a garantia da
alfabetização como um direito de todos, em especial nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos.
Em face dessa realidade, a ABAlf reitera a necessidade do diálogo com os
agentes do MEC, pois é urgente dar continuidade ao que se vem construindo ao longo
da história da alfabetização neste País, na perspectiva que ações, projetos e programas
se constituam em políticas de Estado, fazendo com que, dessa forma, não sofram
descontinuidades.
E mais, reafirma-se o compromisso de assegurar que a alfabetização seja
prioridade compartilhada pelos governos federal, estaduais e municipais, pela sociedade
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civil, pelas Universidades públicas, por gestores/gestoras, por servidores/servidoras
públicas.
Nesse sentido, a ABAlf, representada por pesquisadores/pesquisadoras,
especialistas

da

área,

professores/professoras

alfabetizadores

/alfabetizadoras

brasileiros/brasileiras, que já vêm colaborando historicamente com as políticas
implementadas pelo governo federal, pelos estados e municípios, defende:
1. Revogação da EC 95 de 2016;
2. Abertura de diálogo com grupos de pesquisa, associações, Organizações não
Governamentais, Institutos e Universidades públicas sobre a formulação da política de
alfabetização a ser adotada pelo MEC;
3. Garantia do direito dos/as professores/professoras alfabetizadores/alfabetizadoras a
uma política de formação inicial e continuada democrática e permanente, que os/as
considerem como sujeitos históricos, de cultura, reflexivos e críticos;
4. Formação Continuada, compreendida como Política de Estado, voltada para
professores/professoras, alfabetizadores/alfabetizadoras, com programas desenvolvidos
por instituições e Universidades públicas;
5. Fortalecimento da identidade da Educação Infantil, compreendida como etapa que
contribui para o processo de apropriação da linguagem escrita pelas crianças, sem que
isso signifique estar submetida aos objetivos de alfabetização próprios do Ensino
Fundamental;
6. Implementação de política de formação de professoras/professores e demais
profissionais da Educação Infantil, baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI/2009), fortalecendo os direitos de aprendizagens, os campos
de experiências e as diversidades;
7. Implementação de política de formação de professoras/professores e demais
profissionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental e primeiro segmento da
Educação de Jovens e Adultos, baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica (DCNEB/2010);
8. Formulação e implementação de uma política de alfabetização, com qualidade
socialmente referenciada, que atenda às necessidades da Educação Especial na
perspectiva inclusiva;
9. Revigoramento e ampliação dos programas de aquisição e distribuição de livros de
literatura para todas as etapas da Educação Básica;
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10.Revigoramento e ampliação do Programa Nacional do Livro Didático;
11.Garantia que os preceitos constitucionais, que determinam liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, sejam resguardados nas políticas que estabelecem pactos entre
os entes federados (união, estados e municípios), sobretudo na formação de professoras
e professores e na aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos;
12.Continuidade das ações que visam ao cumprimento da meta 5 do Plano Nacional de
Educação e das metas relacionadas à alfabetização nos planos estaduais e municipais de
educação.
Outrossim, a ABAlf, em conjunto com pesquisadores e os Fóruns Estaduais de
Alfabetização, se compromete com as lutas contra quaisquer riscos que se apresentem
para perdas de direitos, sejam para privatização da educação, sejam para o
desmantelamento das políticas públicas da Educação Básica e dos Institutos e das
Universidades públicas, por compreender que uma possível iminência desses riscos
repercutem fatalmente no direito à alfabetização.
Por fim, convoca-se aqui a sociedade brasileira a apoiar essa luta, que é daqueles
e daquelas que, como todos que integram a ABAlf, querem construir um Brasil igual de
oportunidades, com mais justiça e mais solidariedade.
Belo Horizonte, 10 de agosto de 2019.
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DEDICATÓRIA
A todas as pessoas que dedicam suas vidas à crianças, jovens, adultos e
idosos, abrindo-lhes caminhos para escreverem suas histórias nas
páginas da vida.
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EIXO TEMÁTICO
ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E
IDOSOS
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Práticas pedagógicas de letramento na EJA

Maria Isabel Tromm
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE)
Rosana Mara Koerner.
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE)
Resumo: O estudo que aqui se apresenta é parte de uma pesquisa de Mestrado em Educação e
teve como objetivo verificar as práticas pedagógicas dos alfabetizadores da Educação de Jovens
e Adultos que contemplam o letramento. A pesquisa foi realizada na rede municipal de ensino
de uma cidade no norte catarinense. Sendo a abordagem qualitativa, o questionário foi o
instrumento de geração de dados, bem como uma entrevista semiestruturada. Os dados foram
analisados de acordo com o que preconiza a Análise de Conteúdo (FRANCO, 2012). Os
documentos federais da EJA (2006) e os autores: Zabala (1998), Kleiman (2001; 2005), Martins
Filho (2011) e Street (2003; 2010) fundamentam a pesquisa. A educação de jovens e adultos é
realizada com práticas pedagógicas que relacionam as experiências dos alunos com os
conteúdos ensinados, além de valorizar os eventos de letramento de que os educandos
participam para estabelecer os temas a serem trabalhados.

Palavras-Chave: EJA. Letramento. Práticas pedagógicas.

Introdução

Por estarem os alunos da EJA inseridos em contextos letrados e vivenciando
situações em que a utilização da escrita e da leitura é necessária, entende-se que o
letramento está presente nas turmas de alfabetização. A pesquisa etnográfica, realizada e
descrita por Street (2003; 2010), ainda ressalta que, mesmo em pequenos vilarejos e
interiores, o letramento é perceptível, pois não há apenas um letramento que deve ser
considerado, mas vários, como os perceptíveis em sua pesquisa no Irã: ―[...] os
comerciais, os do Alcorão, os escolares – três diferentes conjuntos de práticas de
letramento nessa pequena vila caracterizada como espaço vazio, vasos vazios, não
letrados‖ (Id, 2010, p. 35).
Assim, percebe-se que os considerados analfabetos pelas ―vozes dominantes‖
(Id, Ib, p. 35) possuem práticas cotidianas que envolvem a escrita e, por isso, os
programas e projetos estabelecidos para a alfabetização de um grupo social devem estar
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contextualizados, sendo que a imposição de alguma forma ―exógena‖ de letramento
―[...] provavelmente terminará por afastar até mesmo aqueles que inicialmente
estivessem motivados‖ (Id, 2003, p. 4). A pesquisa etnográfica de Street aproxima-se do
que Morttati (2004) também aponta como crianças e adultos letrados, a exemplo
daqueles que, mesmo com a cultura oral predominante, utilizam aspectos da linguagem
formal em seus discursos, sendo isso um resultado de vivências de letramento a partir
das socializações orais dos escritos e da aprendizagem que independe da cultura letrada
dispensada na escola.
O objetivo deste artigo então é verificar as práticas pedagógicas dos
alfabetizadores da Educação de Jovens e Adultos que contemplam o letramento, a partir
de pesquisa realizada com os professores que responderam quais os recursos utilizam
em sala e como compreendem os momentos de letramento em sala. Após fundamentar a
Educação de Jovens e Adultos e o Letramento, será apresentada a metodologia da
pesquisa, realizada de modo qualitativo e os dados gerados com a análise destes.

A EJA e o letramento

Os profissionais alfabetizadores que possuem uma compreensão de educação
para além da aquisição da técnica de escrita e leitura entendem o homem como
continuidade de um processo histórico-social já vivido e construído e que, por meio de
uma educação crítica, possui a capacidade de transformar a realidade de acordo com
suas necessidades. Em contrapartida, a sociedade capitalista tem seu foco voltado para o
mercado de trabalho, adentrando o âmbito educacional com o intuito de preparar a mão
de obra que irá auxiliar na produção de mercadoria e geração de lucros, não
reconhecendo a educação como, segundo Paro (1999, p. 10), ―[...] um direito de usufruir
do patrimônio construído pela humanidade‖.
Essa garantia de que o processo de alfabetização resultará no desenvolvimento
econômico e ascensão social é relacionada com o ―mito do letramento‖ (GRAFF, 1994),
ideia que confere ao letramento consequências positivas, como a conquista de um bom
emprego, a mudança de vida por meio de melhora financeira, erradicação da pobreza,
inserção na sociedade moderna, entre outras. Porém, estudos estatísticos já
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comprovaram que não há avanços significativos que relacionam o letramento com o
desenvolvimento econômico, igualdade ou modernização.
Assim, não é possível relacionar o nível de escolaridade com a posição social da
pessoa ou entender a educação como garantia de um bom emprego (Id, Ib). Podemos
relacionar essa compreensão com a história da EJA no Brasil, em que a educação era
oferecida com propostas que visavam a melhorar a economia e o índice de
desenvolvimento do país ou aumentar o número de votos eleitorais, sem valorizar o
ensino crítico (SILVA et al, 2012). Ainda hoje encontramos discursos políticos que se
utilizam do mito do letramento para motivar suas campanhas, prometendo a igualdade
social por meio da educação e erradicação do analfabetismo.
Mesmo estando excluídos do ambiente escolar durante a infância e/ou
adolescência, os jovens e adultos trazem para a classe de alfabetização seus
conhecimentos prévios acerca dos assuntos e conteúdos escolares. Após a
contextualização e a partilha dos conhecimentos prévios, a introdução dos novos
conhecimentos acontece por meio de metodologias que, conforme destaca Steyer
(2006), considerem as diferenças entre o ensino regular, destinado às crianças, e o
ensino aos jovens e adultos. Essas diferenças serão percebidas através da convivência
com a turma da EJA, permitindo que o professor trace um perfil de sua turma, propondo
atividades que lhes sejam significativas e promovam a aprendizagem.

A

educação

que envolve o aluno no processo de ensino-aprendizagem é uma compreensão atual, que
busca integrar os conhecimentos sociais, as vivências dos alunos e torná-los sujeitos de
sua formação.
Reconhecendo esse processo histórico, o retornar à escola pode ser um período
conflituoso para o aluno, pois ele guarda consigo o estereótipo da escola com a figura
do professor detentor do saber, as muitas lições de casa e cópias da lousa. Ao retornar à
escola, então, estranha o modelo educacional que os leva a refletir, a pensar juntos e
participarem de exercícios não convencionais: ―Especialmente os alunos mais velhos se
mostram resistentes à nova concepção de escola que os coloca como sujeitos do
processo educativo, que espera deles práticas ativas de aprendizagem‖ (BRASIL,
2006a, p. 8).
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Para superar essa transição de forma segura e conscientizar os alunos de sua
capacidade de apreender conhecimentos, o professor se utilizará de planejamentos
flexíveis e práticas sensíveis que acolham as dificuldades dos alunos, suas expectativas
e, sobretudo, respeitem os processos individuais de escolarização: ―Que o aluno
compreenda o que faz [...] depende de como se apresenta [o professor ou professora], de
como tenta motivá-lo, na medida em que lhe faz sentir que sua contribuição será
necessária para aprender‖ (ZABALA, 1998, p. 91).
Os desafios da prática pedagógica na alfabetização de jovens e adultos
consistem, então, em perceber que a autoestima dos alunos influencia na sua
aprendizagem, bem como as experiências escolares anteriores, o medo de ingressar no
sistema de ensino e o sentimento de incapacidade para aprender. Uma pedagogia
voltada ao interesse popular, conforme Saviani (1982), estimula a livre iniciativa dos
alunos, sem inibir a iniciativa do professor, e favorece o diálogo entre docente e
discentes, valorizando a cultura sócio-histórica, considerando: ―[...] os interesses dos
alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico mas sem perder de
vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos
do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos‖ (Id, Ib, p. 60).
Por meio de práticas diversificadas, o professor poderá proporcionar uma
educação para além da profissionalização e das habilidades técnicas garantidas pela
escola, conscientizando o aluno de sua capacidade para desenvolver um conhecimento
crítico e libertador. Essa ideia é fundamentada em Freire (2016, p. 122), que afirma:
―Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo,
tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a
responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-lo‖.
A partir dessa concepção de educação que envolve o protagonismo do aluno
para que ele seja sujeito de sua aprendizagem, voltemos o olhar para o planejamento do
professor da EJA. Com a percepção do perfil de sua turma, das expectativas e dos
interesses que cada jovem e adulto traz consigo para a classe de alfabetização, o
professor irá planejar suas aulas de forma a sistematizar os conhecimentos necessários,
sejam eles estipulados na grade curricular ou vindos do interesse dos alunos. Para
propor as diferentes atividades, o professor levará em conta o tempo, o espaço, os
materiais necessários, a organização da turma, entre outros aspectos. É no momento de
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planejar sua aula que serão elaboradas as estratégias de intervenção necessárias para
realizar suas propostas de ensino.
Aqui se defende a ideia de que o conhecimento dos alunos e o interesse por eles
demonstrado devem influenciar o andamento das aulas e dos conteúdos selecionados.
Isso não significa que o ensino deverá ser realizado no improviso; pelo contrário, a
organização da proposta pedagógica é fundamental para o trabalho docente. A
alternativa aqui apresentada é que o planejamento seja flexível, sempre avaliando a
participação dos alunos no processo de apropriação dos conhecimentos. O professor de
EJA, assim como o do ensino regular, deve perceber a resposta dos alunos às suas
propostas, pois esse pode ser o parâmetro do significado que determinado conteúdo ou
ação de ensino está trazendo para o aluno.
Em pesquisa realizada por Pelandré e Aguiar (2009), comprova-se que, por
vezes, o professor traz recursos para a sala de aula e o aluno não encontra significado
para utilizá-los para a aprendizagem, como procurar, recortar e colar letras ou palavras
de jornais ou revistas. O planejamento, nesse caso, foi pensado pelo professor com
materiais diferenciados, porém, não atendendo ao interesse dos alunos, o que pode até
desanimar os jovens e adultos do processo de alfabetização. Nesse sentido, a afirmação
de Calháu (1999, p. 53) serve de alerta: ―[...] o planejamento precisa levar em conta as
exigências do contexto social no qual estão inseridos [os jovens e adultos], as
características de cada grupo, suas aspirações, projetos e necessidades‖.
Considerando esse contexto, é necessário estabelecer os objetivos daquilo que se
deseja ensinar. Conhecendo os limites, as potencialidades e facilidades dos alunos, o
professor poderá, junto com sua turma, destacar a importância de aprender
determinados conteúdos. Esses conteúdos, por sua vez, abrangem desde os
conhecimentos acumulados pela sociedade ao longo da história até as atualidades e
dúvidas que os alunos vivenciam e desejam entender.
É importante ressaltar que os conteúdos devem apresentar relação com a época
em que se vive, estar relacionados com o cotidiano dos alunos, possibilitar a reflexão
por meio de comparações, críticas e avaliações, além de ser flexíveis conforme a
realidade encontrada. Tendo essa organização através do planejamento e definição dos
conteúdos de acordo com as necessidades dos jovens e adultos, o professor escolherá
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um método para desenvolver as atividades com os alunos. Essa escolha é fundamental
para garantir que a execução das práticas pedagógicas também se dê com o
envolvimento e a autonomia dos alunos (BRASIL, 2006b).
As práticas pedagógicas que envolvem o letramento são exemplos que
contribuem para aproximar as vivências dos alunos com os conteúdos escolares. Se bem
planejadas, as atividades propostas irão demonstrar aos alunos o quanto a leitura e a
escrita são importantes para a interação social e para despertar a autonomia que lhes
encoraja a enfrentar as situações do dia a dia, considerando que: ―A alfabetização
precisa ser vista como ‗um instrumento social‘, pois a leitura e a escrita estão inseridas
nos problemas da vida diária‖ (MARTINS FILHO, 2011, p. 33).
Para elaborar e executar as atividades permeando o letramento, é necessário o
esclarecimento do professor acerca das contribuições e desdobramentos desse termo a
fim de envolver os alunos em eventos de letramento também na escola. Por sua vez,
reafirmamos a importância de as propostas serem significavas. Mortatti (2004) atenta
para o fato de que na sociedade o letramento acontece de forma natural, e na escola,
como aqui está sendo abordado, apresenta-se com objetivos pedagógicos. A diferença
entre o letramento social e o letramento escolar, definidos como local e dominante,
respectivamente, também deve ser considerada no processo de alfabetização para evitar
a imposição de práticas por vezes irrelevantes aos alunos ou uma simples ―[...]
transferência do letramento social para o escolar e vice-versa‖ (MOLLICA; LEAL,
2009, p. 118). Não se está afirmando aqui que o conhecimento apresentado deve ser
limitado; pelo contrário, concorda-se com Martins Filho (2011, p. 94, grifo nosso)
quando afirma que:

É preciso uma forte base teórica, para que a alfabetização de Adultos
não perca de vista a compreensão de que alfabetizar significa,
sobretudo, desafiar e despertar cidadania. Uma alfabetização que não
seja apresentada em textos mortos, acríticos, não esclarecedores
da condição humana. Uma alfabetização que possibilite a abertura
para o pensar, sentir e agir, estímulo para ousar e sonhar. Um processo
que, movido pela esperança dos alfabetizandos, se concretizará na
realidade vivida.
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A abordagem defendida é a de valorizar as contribuições dos alunos, pois todos
vivemos em um ambiente mais ou menos letrado, e utilizá-las como ponto de partida
para o estudo de novas práticas e para o contato com novos gêneros de escrita e leitura,
suscitando novas práticas de letramento que irão influenciar seu modo de agir na
sociedade. O professor atento a essas significações do letramento no processo de ensino
torna-se um agente de letramento, denominação utilizada por Kleiman (2005) como a
pessoa que desenvolve suas ações fundamentadas nos saberes, nas técnicas e estratégias
que o outro utiliza no dia a dia para participar dos eventos de letramento.
Considera-se, então, que as práticas pedagógicas que envolvem o letramento
aproximam o trabalho docente do interesse dos alunos da EJA, que buscam a
escolarização, muitas vezes, apenas para um determinado fim, como já exemplificado:
tirar a carteira de motorista, escrever seu nome, auxiliar os filhos com a tarefa de casa,
entre outros. Com a introdução das práticas valorizadas, sem desconsiderar as
experiências pessoais compartilhadas pelos alunos, o professor contribuirá para o
desenvolvimento tanto individual dos educandos quanto para as demandas sociais que
são enaltecidas pela utilização de leitura e escrita formal.
Procedimentos Metodológicos
Para alcançar o objetivo de verificar as práticas pedagógicas dos alfabetizadores
da Educação de Jovens e Adultos que contemplam o letramento proposto para este
estudo, opta-se pela pesquisa qualitativa que possibilita analisar os dados gerados a
partir do contexto em que os participantes, professores alfabetizadores, estão inseridos.
A análise de conteúdo foi preconizada por entender que tal procedimento compartilha
da ideia de que o contexto dos participantes deve ser analisado, e de que cada resultado
está também contextualizado com outros dados: ―[...] a contextualização deve ser
considerada como um dos principais requisitos, e mesmo ‗o pano de fundo‘, no sentido
de garantir a relevância dos resultados a serem divulgados e, de preferência,
socializados‖ (FRANCO, 2012, p. 31).
Para este relato, a pesquisa utiliza os dados estatísticos gerados por um
questionário entregue a doze professores alfabetizadores, dos quais dez responderam e
devolveram. Deste questionário foi analisada uma pergunta sobre a utilização do
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letramento pelos alfabetizadores1 e uma questão da entrevista semiestruturada2 feita
com cinco alfabetizadores. A análise foi feita de modo vertical e horizontal dos
resultados para compreendê-los em seus aspectos histórico-sociais, ciente da postura
não neutra do pesquisador: ―Passa-se a advogar, na nova perspectiva, a não
neutralidade, a integração contextual e a compreensão de significados nas dinâmicas
histórico-relacionais‖ (GATTI; ANDRÉ, 2010, p. 31).
No momento da entrevista, foi aberta às alfabetizadoras a oportunidade para
escolher um nome que as representasse nas citações utilizadas na escrita da dissertação:
―Uma medida geralmente tomada para manter o anonimato dos respondentes é o uso de
nomes fictícios no relato, além, evidentemente, do cuidado para não revelar informações
que

possam

identificá-

-los‖ (LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 59). Assim, foram escolhidos os seguintes
pseudônimos: Bruna, Débora, Ivone, Alégna e Vanessa. Ao descrever, então, os dados
obtidos com essas participantes, tanto no questionário como na entrevista, serão
utilizados esses nomes fictícios.
Os demais participantes, que responderam ao questionário e não foram
entrevistados, serão identificados pela letra A, aludindo a ―alfabetizador‖, seguida do
número estabelecido no questionário, ou seja: A1, A2, A3, A4 e A5.
Os dez professores alfabetizadores participantes da pesquisa possuem graduação,
em sua maioria com licenciatura em Pedagogia e pós-graduação em diferentes focos da
educação, não sendo na área da EJA.
O letramento nas salas de alfabetização
Apontando as pesquisas, experiências e parâmetros oferecidos por estudiosos e
relatados nos documentos federais, apresentam-se as análises feitas para compreender:
―Quais as ações em sala de aula que evidenciam uma prática voltada para o
letramento?‖.
1

A pergunta do questionário é: “Você contempla o letramento em suas práticas pedagógicas para a
alfabetização de jovens e adultos?”
2

Das entrevistas, utilizou-se a pergunta: “Em seu planejamento de aulas, a utilização social da escrita é
contemplada? Dê exemplos.”
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Aos dez professores que responderam ao questionário foi perguntado se
contemplam o letramento nas práticas pedagógicas, podendo responder que não e, se
sim, explicá-las. Um professor (A5) não respondeu essa pergunta. Além disso, durante a
entrevista, as cinco alfabetizadoras puderam realizar um comparativo entre o ensino
oferecido às crianças, no período regular, e aos jovens e adultos, pois todas as
alfabetizadoras já trabalharam ou ainda trabalham com os dois níveis de ensino (Ensino
Fundamental e EJA). Com as nove respostas geradas no questionário, será feita uma
análise destacando os pontos convergentes, exemplificados com as respostas escritas
pelos professores e, posteriormente, serão apresentadas as práticas pedagógicas
realizadas na classe de alfabetização da EJA que as cinco professoras descreveram
durante a entrevista.
Os professores que responderam essa questão assinalaram que contemplam o
letramento em suas práticas. Para descrever essas práticas, as respostas variaram desde a
citação dos gêneros textuais que são utilizados, aproximando-se do contexto dos alunos,
conforme A2: ―[...] lista de compras, conta de água e luz, currículo, cartazes‖, até os
recursos utilizados, como respondeu A1: ―[contempla o letramento] Com o uso do
alfabeto, livros, jornais, revistas‖. Apenas dois professores não explicaram as práticas
com exemplos conforme os apresentados acima. Assim A3 descreve suas práticas: ―[...]
partindo do pressuposto que em uma sociedade letrada, o não reconhecimento dos
códigos de linguagem escrita marginaliza. A aprendizagem deve transformar, inserir,
oportunizar, resgatar e assegurar ao educando a oportunidade de desempenho social‖.
Vemos que o alfabetizador apresenta os objetivos que deseja com suas práticas,
utilizando os verbos ―transformar, inserir, oportunizar‖, entre outros, porém não indica
o procedimento que utiliza para consolidar esses objetivos.
A professora Alégna é a outra professora que também não exemplificou os
gêneros textuais ou recursos que utiliza nas propostas que envolvem o letramento. Ela
afirmou contextualizar o ensino com a realidade dos alunos: ―Procuro trazer o mais
próximo e mais prático do dia a dia deles – para que tenha utilidade o que aprendem‖.
Esse pensamento da professora aproxima-se da compreensão de Ramal (1999, p. 43),
que afirma: ―Quanto mais próximo estiver o texto escrito do cotidiano do aluno, mais o
conteúdo se tornará significativo e, portanto, maiores as possibilidades de ele auxiliar o
processo de aprendizagem‖.

Durante a entrevista, a professora relata com maior
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especificidade sua prática, explicando que faz rodas de conversa para ler histórias e
fábulas para os jovens e adultos, conforme também faz com seus alunos (crianças) no
período regular, e destaca que a aproximação com o cotidiano acontece com mais ênfase
na EJA: ―[...] a diferença é que daí eles trazem [os jovens e adultos]... Eles fazem esse
link já com a vida deles, com a realidade, né. Então, a grande função do letramento eu
acho que é isso‖ (Alégna). Tanto as práticas pedagógicas como a compreensão de
letramento da professora Alégna indicam uma fundamentação na pedagogia freiriana,
uma vez que contextualiza o ensino, realiza rodas de conversa: ―[...] eu leio todas as
noites para eles. Eles escolhem o livro, aí a gente debate, eles falam sobre o que
entenderam‖
Das demais cinco respostas geradas que foram analisadas, aproximam-se as
práticas de A4 com as da professora Bruna, por ambos relatarem a utilização de meios
tecnológicos no ensino, o que relacionamos com o letramento digital. Para A4, seu
trabalho com o letramento acontece quando faz com que ―[...] os alunos aprendam e
desenvolvam a leitura e escrita colocando-a em prática no dia a dia = leituras,
informática, tablet, biblioteca‖ (grifo nosso). A professora Bruna destaca que o
letramento é contemplado: ―Trabalhando com cartazes, bilhetes, filmes, internet e
outros. Temos, inclusive, um grupo no WhatsApp3 em que dúvidas são esclarecidas ora
via áudio, ora via escrita‖, e reforça na entrevista: ―eu peço pra eles: por favor, usem
menos o áudio, vamos usar mais a escrita‖ (Bruna, grifo nosso).
Conforme fundamentada a pesquisa, a professora Bruna mostra estar atenta aos
interesses dos alunos para realizar seus planejamentos e temas para as aulas quando
afirma: ―[...] eu dou a liberdade pra eles falarem o que eles estão precisando, o que eles
querem. E aí eu trago [os conteúdos] conforme o pedido deles‖ (Bruna). Acrescenta,
ainda, sobre o uso do livro didático: ―[...] eu uso mais como apoio, mesmo, é bem
esporádico‖ (Bruna). Esse relato da alfabetizadora se aproxima do que apresenta Zabala
(1998, p. 96) sobre a resposta didática aos interesses dos alunos, independentemente da
idade: ―é fundamental ajudar a tomar consciências dos próprios interesses e buscar o
interesse geral, assim como aproveitar a participação e o envolvimento no

3

Aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz, fundado por Jan Koum e Brian Acton.
Disponível em: <https://www.whatsapp.com/about/>. Acesso em: 4 jun. 2018.
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planejamento, organização e realização de todas as atividades que se desenvolvem em
classe‖.
Atender às necessidades dos alunos, contextualizar o ensino e torná-los sujeitos
de sua aprendizagem interfere na motivação e na permanência do jovem e adulto na
escola. A partir dessas motivações, cabe ao professor potencializar os conhecimentos
necessários para um aprendizado que supere as necessidades cotidianas, favorecendo a
autonomia e criticidade dos alunos. Como últimas contribuições, a professora Bruna
ainda destaca que o professor alfabetizador precisa entender o que é o letramento e
valorizar o conhecimento prévio dos alunos, pois: ―senão eles vão embora, nem ficam
na sala de aula, terminam desistindo. Não está ensinando o que eles querem, o que eles
precisam, eles terminam evadindo, mesmo. Então tem que ter esse conhecimento,
precisa saber o que eles querem‖ (Bruna).
A professora Vanessa exemplificou no questionário suas práticas envolvendo o
letramento: ―Quando faço uso da leitura de histórias, textos ou notícias. Quando vamos
à biblioteca e fazemos uso da leitura e na sala diariamente‖. Durante a entrevista, ao ser
questionada sobre os projetos significativos vivenciados, relata um projeto realizado a
partir do livro didático com o tema profissões, ela ainda complementa sobre a utilização
do letramento: ―[...] a gente vai na biblioteca, eu tomo a leitura deles. A questão da
alfabetização, mesmo‖ (Vanessa, grifo nosso), percebe-se a valorização mais voltada às
escritas formais do contexto escolar. A professora compreende o letramento como a
utilização social da escrita, porém, demonstra uma prática alicerçada no letramento
dominante, contrapondo-se à ideia de Kleiman (2005, p. 53) de que o professor, como
um agente de letramento, deveria ser ―[...] promotor das capacidades e recursos de seus
alunos e de suas redes comunicativas para que participem das práticas de uso da escrita
situadas nas diversas instituições‖. Para finalizar, Vanessa demonstra valorizar o
conhecimento prévio dos alunos, afirmando ser impossível fazer qualquer proposta sem
considerar o que já sabem, pois o aluno, segundo ela: ―[...] não é um ser vazio. É um ser
que já viveu muita coisa. [...] São pessoas muito sábias, em alguns aspectos, né?! [...]
não tem como você achar que está dando aula para um primeiro aninho, não dá‖
(Vanessa).
A valorização do conhecimento dos alunos também é percebida na entrevista
com a professora Débora, que relata que os adultos:
38

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

[...] já tinham o conhecimento, eles tinham que sistematizar. Eu só
tinha que sistematizar esse conhecimento dentro do nível de cada
pessoa. Então eu comecei, Paulo Freire, vamos pegar o todo e ir para
as partes. Aí eu trazia um texto toda noite, ou trabalhava aquele texto
três, quatro dias, às vezes ia até uma semana [...] só que eu vi assim:
eu não posso trabalhar assunto de criança com adulto. Tinha que
fazer algo do cotidiano deles. (Débora)

Para essa alfabetizadora, que concebe o letramento como a compreensão e
interpretação da leitura, as práticas que englobam o letramento são as que utilizam
―encartes, talão de luz, água, cesta básica, filmes, projetos, etc.‖ (Débora), ou seja,
mesmo compreendendo o letramento como interpretação, demonstra realizar uma
prática baseada na utilização social da escrita dos alunos. Na entrevista, ela exemplifica:
―Tive alunos que vinham pra sala: ‗Professora, eu quero só aprender a pegar o ônibus,
eu não consigo ler o meu ônibus e quero aprender o nome do ônibus para pegar certo‘.
[...] Vamos fazer agora um projeto pra trabalhar só com ônibus‖ (Débora).
A alfabetizadora demonstra aproximação com o método freiriano ao descrever
sua prática contextualizada com o cotidiano dos alunos, atendendo aos seus interesses e
analisando as palavras de modo isolado para a alfabetização. Além disso, utiliza os
eventos de letramento dos alunos, que, nesse caso, é o momento da identificação do
ônibus correto, para planejar suas atividades, tornando os alunos independentes para
atuar nessa situação. A professora partiu do conhecimento dos alunos, de seu interesse,
utilizou-se das práticas de letramento deles, mesmo que de forma inconsciente, além de
significar o conteúdo na vida. Sobre isso, concorda-se com Zabala (1998, p. 94): ―é
preciso que os objetivos de saber, realizar, informar-se e aprofundar sejam uma
consequência dos interesses detectados; que eles [os alunos] possam saber sempre o que
se pretende nas atividades que realizam e que sintam que o que fazem satisfaz alguma
necessidade‖.
Um último relato da professora Débora nas discussões acerca das práticas
pedagógicas é quando ela comenta que, no início de sua prática docente na EJA,
encontrou dificuldade para alfabetizar os jovens e adultos, pois não via neles o ―avanço‖
que via com seus alunos do período regular. Então a professora conversou com a
coordenação de ensino, que lhe disse: ―[...] você tem que trabalhar o tradicional, você tem
que trabalhar o BA-BE-BI-BO-BU, CA-CO-CU, DA-DE-DI-DO-DU, e todos os dias você vai
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grupo e fez cartazes, trabalhou as sílabas, palavras, mas sempre interligando com algum texto de
discussão: ―E aí, foi dando um resultado positivo, eu digo: ‗então, estamos no caminho‘‖
(Débora).

Essa experiência relembra as argumentações de que o jovem e o adulto da EJA
muitas vezes encontram dificuldades ao entrarem em contato com textos que já
requerem um pensamento crítico e metodologia que dependam da sua participação
(BRASIL, 2006a). Esse é um processo mais longo, que será promovido pela mediação
constante do professor, motivando o aluno a ser sujeito de sua aprendizagem. Nas
abordagens tanto da professora Débora como da professora Ivone, percebe-se a
necessidade de formação continuada para os professores e para a coordenação, pois a
motivação com os alunos foi realizada de forma contextualizada, porém, ao iniciar o
ensino da leitura e escrita em si, voltou-se ao método tradicional, da memorização e
repetição, não tendo como base o trabalho na perspectiva do letramento.
Finalmente, apresentam-se as contribuições da professora Ivone, que engloba o
letramento em suas práticas: ―Trazendo atividades que fazem parte do dia para a sala de
aula. Exemplo uma receita, uma lista de supermercado, sinais de trânsito, encarte de
supermercado, folha de cheque, anúncio ou reportagem de jornal‖. A aproximação dos
conteúdos abordados em sala com a realidade dos alunos evidencia a seleção dos temas
relatados pela professora Ivone, que já realizou um projeto com os ônibus: ―[...] eles precisam
do ônibus, né?! Para ir para o trabalho. Então o que eles fazem: eles gravam o motorista [...],
mas se o motorista muda? Muitos deles pegaram o ônibus errado porque mudou o motorista‖
(Ivone). O conhecimento adquirido na EJA é instantaneamente aplicado na vida do aluno

se ele for contextualizado com suas vivências. O professor atento aos interesses da sua
turma aproveitará as oportunidades do cotidiano da sala de aula para contextualizar as
funções da escrita, não dependendo de um planejamento fechado com assuntos
determinados para serem desenvolvidos (KLEIMAN, 2001).
Retomando a compreensão de alfabetização da professora Ivone, em que ela
inclui a interpretação e operação dos números, entende-se por que ela citou tantas
práticas pedagógicas que envolvem a área da matemática. Um exemplo é quando ela é
questionada sobre como apresenta os conteúdos partindo do conhecimento prévio dos
alunos: ―[...] quando eu comecei a trabalhar com eles a numeração e as operações, eu
mandava trazer conta. Trazia conta de luz, de água, de telefone, fazia olhar os números‖
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(Ivone). Já voltada para a escrita, a alfabetizadora compreende as necessidades que os

alunos apresentam, seja no ambiente familiar, na sociedade ou no trabalho.
Um relato muito interessante descrito pela professora Ivone foi o projeto que
realizou entre os seus alunos da EJA e a turma de 3º ano do ensino regular para a qual
leciona durante o dia. Foi feito com esses alunos um ―intercâmbio de cartas‖; assim, os
alunos da EJA ―[...] contavam para as crianças a necessidade, o porquê que eles estão
buscando o conhecimento e aconselhavam que eles deveriam se esforçar‖ (Ivone). A
professora também se preocupou em gravar o momento em que as crianças receberam
as cartas dos adultos e quando os adultos receberam as cartas das crianças, já que o
encontro entre as duas turmas era improvável por estudarem em turnos diferentes. Ivone
avalia esse projeto de forma muito positiva, pois percebeu que os alunos da EJA: ―[...]
se estimularam a escrever, teve um sentido a escrita. Isso é muito importante, tem que
ter um sentido, escrever por escrever não estimula, né!?‖ (Ivone). Esse é apenas um
exemplo de que, quando a prática de ensino é voltada para a realidade, ela torna o
aprendizado significativo, além de mostrar aos alunos que o que aprendem lhes servirá
como habilidade a ser utilizada nas situações sociais, desde a escrita de um simples
bilhete até um relatório formal, ou preenchimento de um formulário, entrevista de
emprego, leitura de jornais, livros, entre outros.
Destacando a conceituação do alfabetismo funcional, é possível perceber que as
professoras entrevistadas e os demais que responderam o questionário não fizeram
referência a um trabalho com as Artes e a Literatura. Suas ações estão centradas naquilo
que é mais do cotidiano dos alunos. Entendemos que a escrita e a leitura poderiam ser
potencializadas também para os momentos de prazer ao ler um livro, analisar uma obra
de arte, interpretar a letra de uma música, entre outros.
Além das práticas pedagógicas voltadas ao letramento, a contextualização dos
conteúdos com o cotidiano dos alunos, a progressiva participação dos jovens e adultos
no planejamento e na execução das aulas, concorda-se com Zabala (1998) que o
professor também deve estar atento no cuidado com a autoestima da turma e a
motivação para que perseverem nos estudos, incentivando práticas de grupo e a ajuda
mútua entre seus colegas de classe.
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É também a professora Ivone que relata a concretização dessa ideia: ―[...] eu
trabalhei muito essa questão da união entre eles, né?! E isso fez com que eles
evoluíssem no aprendizado. Porque um quer que o outro consiga, e um ajuda o outro
na dificuldade, então é uma parceria muito legal, e isso acho que contribui muito para
o aprendizado‖ (Ivone).
As alfabetizadoras que foram entrevistadas deixam claro que, sem a percepção
do interesse dos alunos e do ensino voltado a atender suas necessidades, não há
desenvolvimento dos alunos, concretizando o que Freire e Macedo (2011, p. 186)
dizem: ―A voz dos alunos jamais deve ser sacrificada, uma vez que ela é o único meio
pelo qual eles dão sentido à própria experiência no mundo‖. Pode-se afirmar que as
práticas pedagógicas dos professores estão vinculadas ao letramento. Há uma
divergência considerável entre as compreensões da alfabetização e do letramento,
porém as práticas pedagógicas dos professores acontecem de forma muito próxima,
principalmente pelos recursos utilizados nas aulas que vão ao encontro da realidade dos
jovens e adultos.
Considerações Finais
Para verificar as práticas pedagógicas dos alfabetizadores da Educação de
Jovens e Adultos que contemplam o letramento, utilizou-se na pesquisa uma abordagem
qualitativa com a análise de conteúdo, realizado a partir dos dados gerados pelo
questionário e entrevista semiestruturada. Com o relato das propostas pedagógicas,
pode-se perceber que os alfabetizadores promovem atividades em sala de aula com o
objetivo de refletir com os alunos as situações cotidianas em que utilizam a leitura e a
escrita ou poderiam utilizá-las.
Os professores apresentaram várias propostas pedagógicas que servem como
exemplo de atividades na perspectiva do letramento. De acordo com essa perspectiva, a
alfabetização deve trazer as vivências com a escrita que os alunos possuem fora do
ambiente escolar para a sala de aula. Assim, vê-se que muitos dos alfabetizadores
destacam a utilização de recursos didáticos, como a conta de luz, letreiros dos ônibus,
fichas cadastrais, receitas, entre outros. Essas são as práticas pedagógicas em que os
alfabetizadores destacam o letramento, utilizando situações cotidianas que exigem a
leitura.
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Este estudo contribui para a reflexão sobre os recursos didáticos que são
utilizados em sala de aula, bem como o valor dos conhecimentos prévios dos alunos
como perspectiva de ensino. A partir das experiências dos educandos que convivem
diariamente com os códigos de escrita, sem saber interpretá-los, o alfabetizador poderá
pensar e planejar seu ensino. Com a verificação das práticas pedagógicas nas salas de
alfabetização é nítida a necessidade do conhecimento e aprofundamento do docente nas
questões de letramento para o processo de alfabetização.
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Alfabetização de pescadores e marisqueiras do Distrito do Guaibim:
um relato de experiência

Jamille Arnaut Brito Moraes4
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Valença-BA

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no projeto
de extensão ―Na Rede das Letras: alfabetização de pescadores e marisqueiras do Distrito do
Guaibim‖, do IF Baiano, Campus Valença. Este projeto foi desenvolvido no sentido de
transformar a realidade desse grupo de pescadores e marisqueiras, em decorrência do elevado
índice de analfabetismo apresentado por esta coletividade, mas durante o seu desenvolvimento,
o público-alvo foi ampliado para além dos pescadores e marisqueiras. O objetivo deste projeto
foi colaborar para a evolução dos níveis de escrita e leitura desses sujeitos, além de auxiliar no
uso das práticas sociais de leitura e escrita em seu cotidiano. Logo, a metodologia utilizada foi a
pesquisa-ação e se pautou em encontros diários, tendo como produto final a elaboração de um
livreto, que narra as atividades realizadas, bem como apresenta a produção de textos
autobiográficos construídos pelos participantes do projeto nos resultados alcançados.

Palavras-chave: Alfabetização. Educação de Jovens e Adultos. Letramento.
Introdução

O projeto de extensão ―Na rede das letras: alfabetização de pescadores e
marisqueiras do distrito do Guaibim‖, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Extensão – PIBIEX do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano (IF Baiano), foi desenvolvido no sentido de transformar a realidade
de um grupo de pescadores e marisqueiras desse distrito do município de Valença –
Bahia. Este público foi desenhado a partir da demanda apresentada por representante
local da categoria de pescador que buscou junto à instituição apoio para enfrentar o
elevado índice de analfabetismo presente entre pescadores e marisqueiras da região.
Como se trata de um projeto voltado para o fortalecimento da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), necessário se faz situar que ela é retratada pela LDBEN (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) enquanto uma modalidade específica da
4

Mestra em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Pedagoga pela Universidade Estadual
de Feira de Santana. Atua como Técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Valença. E-mail: jamille.moraes@ifbaiano.edu.br

45

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

Educação Básica, que foi alijada do processo de escolarização no período apropriado à
sua idade por questões diversas, tais como a oferta irregular de vagas, interrupção de
estudos, repetência, condições socioeconômicas desfavoráveis, dentre outros motivos.
No entanto, a EJA deve transcender esta visão compensatória de educação. Essa
ideia vem sendo modificada desde que a EJA foi vista enquanto política pública e a
LDBEN definiu características próprias, que a definem como uma educação continuada.
Ela apresenta uma identidade própria que concebe a educação como um direito e a
aprendizagem como um processo que ocorre ao longo da vida (COSTA; OLIVEIRA,
2011).
No Brasil, a EJA esteve muito associada à alfabetização, apesar de não se
resumir a este propósito. Mas levando em consideração o universo da EJA, no contexto
desse trabalho, foi enfocada a alfabetização.
Este projeto teve como finalidade resgatar o direito à educação que foi negado
por diversos motivos a este grupo de beneficiários, visto que eles estão envolvidos em
uma sociedade letrada e necessitam ter acesso a uma cidadania plena, mas para isso se
faz necessária a inclusão neste mundo letrado.
Justamente por valorizar o diálogo no âmbito da alfabetização, o intuito deste
projeto consistiu em possibilitar aos seus participantes apreender os processos de leitura
e escrita, em uma perspectiva politizada, a partir da promoção de atividades envolvendo
os usos sociais das práticas de leitura e escrita.
À luz da teoria sobre o processo de alfabetização e letramento, as ações
extensionistas deste projeto se sustentaram na tentativa de responder às demandas
sociais levantadas pela própria comunidade, aqui representada pelo público-alvo desta
ação. Além disso, cabe destacar o importante papel da extensão na promoção do
engajamento de estudantes em atividades que extrapolam o ambiente da sala de aula
para complementação das experiências de aprendizagem na escola.
Nesse sentido, o avanço e a produção do conhecimento, comprometido com a
comunidade acadêmica e as demandas sociais, não se reduz ao conhecimento construído
em sala de aula, além de promover a interação entre servidores, estudantes e
comunidade local durante a vigência do projeto. Desta forma, este projeto pressupõe a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, à medida em que articula a
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democratização do conhecimento e seu objetivo precípuo de ser socialmente relevante,
através de uma pesquisa-ação (GIL, 2008), dialógica e pautada na cooperação.
Em face do exposto, surgiu a necessidade de realização desse projeto de
extensão, a fim de auxiliar na redução dos índices de analfabetismo apresentados pela
comunidade do distrito do Guaibim e, para tanto, buscou o cumprimento do seu objetivo
principal que foi a promoção do desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita
através da evolução dos níveis de escrita e leitura desses sujeitos, atrelados ao uso de
alguns gêneros textuais. As ações do projeto também contribuíram para o fortalecimento
da autoestima de seus beneficiários, através, não somente, da ―leitura da palavra‖, mas
também buscou trabalhar a ―leitura de mundo‖. Para tanto, foi elaborado um livreto,
como produto final do projeto, que corresponde a uma coletânea dos textos
autobiográficos produzidos pelos participantes beneficiários e o relato da experiência
pela equipe executora, além da divulgação dos resultados obtidos na atividade
extensionista através da confecção de pôsteres.
1. Alfabetização e letramento: suas relações
A leitura é uma prática social incorporada pela escola e se constitui em objetivo
precípuo dessa instituição ensinar o indivíduo a ler, desde os primeiros anos escolares
até à finalização do processo de escolarização, ainda que os enfoques sejam diferentes
para cada etapa do ensino.
Vale destacar que a leitura embora se constitua em uma prática escolarizada, ela
não se caracteriza como uma prática exclusivamente escolar. Sendo assim, as práticas
de leitura destas pessoas não se restringem ao ambiente escolar e são diversas, já que
existem variadas fontes e espaços para ser inicializado este contato com o ato de ler.
A incursão no mundo da leitura não ocorre de forma homogênea, uma vez que a
experiência de leitura de cada indivíduo percorre trajetórias distintas. Nem todas as
pessoas têm acesso em idade regular à escolarização, mas ainda assim podem dominar
as práticas sociais de leitura e escrita. Isso ocorre por consequência das ações de ensinar
e aprender práticas sociais de leitura e escrita resultando no denominado letramento.
Um indivíduo letrado não é aquele que somente sabe ou preocupa-se em decodificar
letras, sons, mas tanto pratica quanto utiliza socialmente a escrita e a leitura. De acordo
com Soares (2010), letramento é um estado de quem se envolve com diversos gêneros
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literários, tipos de leitura, ou seja, é uma condição de quem interage com variadas
práticas sociais de leitura e escrita.
Destaca-se aqui que o processo de constituição do leitor, precisa eminentemente
da participação do sujeito leitor, em desprezo de um mero repetidor de informações do
texto, que desconectadas da leitura de mundo tornam-se vazias de significação. Neste
sentido, afirma Freire (1988, p.11-12): ―A leitura do mundo precede a leitura da palavra,
daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura
daquele‖.
A fim de conceituar a alfabetização, este trabalho se apoiou na definição de
Soares (2010), que a trata como um processo que envolve um conjunto de habilidades.
Conforme Soares (2010, p. 18), uma teoria coerente da alfabetização implica uma
articulação e integração dos estudos e pesquisa a respeito de suas distintas facetas. Estas
últimas correspondem às perspectivas psicológica, psicolinguística, sociolinguística e,
essencialmente, linguística do processo.
A perspectiva psicológica diz respeito aos processos psicológicos maturados
associados como pré-requisitos para a alfabetização e por meio dos quais os indivíduos
aprendem a ler e escrever. Já a abordagem psicolinguística volta-se para a maturidade
linguística do sujeito e estabelece relação entre linguagem e memória, dentre outros
aspectos. Também cabe destacar a perspectiva sociolinguística, que se relaciona aos
usos sociais da língua, dentre os quais pode-se destacar a importância das diferenças
dialetais e suas repercussões no processo de alfabetização. E, por último, mas
fundamentalmente importante, vale destacar o papel da linguística, que se preocupa com
a relação entre sons e símbolos gráficos, ou entre fonemas e grafemas (SOARES, 2010).
Sendo assim, o sentido da alfabetização, entendido aqui na perspectiva do
letramento, reconhece as múltiplas facetas psicológica, psicolinguística, sociolinguística
e linguística deste processo, facetas estas contextualizadas a partir dos condicionantes
fatores sociais, econômicos, culturais e políticos que se envolvem.
2. Metodologia
A metodologia desenvolvida no projeto de extensão se pautou na pesquisa de
campo do tipo pesquisa-ação, já que este tipo de pesquisa prevê a resolução de uma
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situação coletiva em que todos os participantes encontram-se envolvidos de modo
cooperativo e participativo.
As atividades foram desenvolvidas na comunidade local, na Associação de
Pescadores e Marisqueiras do distrito do Guaibim, a partir de encontros diários, de
segunda à quinta-feira, com duração de 2 (duas) horas, durante 7 (sete) meses. A
vigência do projeto foi de 19 de fevereiro de 2018 a 28 de setembro de 2018.
A equipe executora do projeto foi integrada por 3 (três) servidores Técnicos
Administrativos em Educação do campus Valença do IF Baiano, com formação
acadêmica em Licenciatura no Curso de Pedagogia, quais sejam: Jessé Ovídio de
Santana, Kátia Cilene Barreto Santana e Jamille Arnaut Brito Moraes, coordenadora do
Projeto; além de 2 (duas) discentes regularmente matriculadas no Curso de
Agroecologia (Integrado) ofertado pelo campus Valença, quais sejam: Helen Nonato
Cruz e Tamilis Andrade Galvão.
Além disso, o projeto contemplou momentos de confecção de materiais didáticos
alfabetizadores para a execução das atividades previstas pela equipe executora
(servidores e bolsistas), além da realização de formação e planejamento de atividades
entre a coordenadora do projeto com as bolsistas, com duração de 1 (uma) hora às
sextas-feiras, decorrentes da necessidade prevista em cada encontro diário com os
beneficiários do projeto desenvolvido.
Durante os encontros diários realizados na comunidade, a metodologia adotada
foi a aula expositiva dialogada, além do apoio e acompanhamento de cada educando de
forma individual. Vale destacar que em cada aula foram desenvolvidas atividades
avaliativas, ao longo de toda a duração do projeto, em uma perspectiva de avaliação
continuada e formativa, envolvendo tanto atividades extraclasse quanto em sala de aula.
Ademais, foram realizadas atividades práticas envolvendo consciência
fonológica. Em termos operacionais, a consciência fonológica é averiguada através da
habilidade do sujeito em realizar julgamentos a respeito das características sonoras das
palavras (tamanho, semelhança, diferença), além de isolar e manipular fonemas, bem
como outras unidades suprassegmentais da fala, tais como sílabas e rimas. Conforme
Barrera (2003, p. 69), consciência fonológica se refere à habilidade em que se analisa a
fala conforme os seus distintos segmentos sonoros constituintes.
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Dentre os materiais didáticos alfabetizadores utilizados como auxiliares
necessários ao processo de alfabetização, destaca-se que a ludicidade estimulou o
interesse e o aprendizado do grupo. Dentre os materiais mais usados, pôde-se destacar o
alfabeto móvel, para permitir a manipulação fonêmica; a caixa de areia, que se trata de
um recurso pedagógico utilizado pelo Método Montessori e voltado para crianças, mas
que foi adotado no projeto em função de algumas dificuldades apresentadas pelos
beneficiários estarem relacionadas ao domínio da coordenação motora final e orientação
espacial, que são importantes para o desenvolvimento da escrita; o abecedário; alguns
suportes de leitura (jornais, livros, etc.) para trabalhar gêneros textuais; além de
cadernos; caligrafias; dicionários; dentre outros materiais utilizados.
Por fim, vale destacar que foram utilizadas como instrumento de coleta de dados
as produções escritas dos cursistas de acordo com a classificação dos níveis de escrita
apontados por Ferreiro e Teberosky (1985), para a identificação da evolução na escrita,
classificados em: pré-silábico, silábico (com ou sem valor sonoro), silábico-alfabético e
alfabético. Ademais, para a observação na evolução da fluência em leitura realizada
pelos participantes, foram considerados os critérios como frequência na omissão e
acréscimo na leitura, resultando em erro, a entonação adequada e o uso do dedo na
leitura, subsidiando, assim, a análise e interpretação dos dados.
3. Resultados alcançados
Este projeto de alfabetização iniciou suas atividades no dia 19 de fevereiro de
2017 e somente 10 (dez) pessoas compareceram ao primeiro encontro, sendo que
estimávamos vinte e cinco. Desde o início do seu funcionamento, o projeto teve uma
baixa procura, apesar das tentativas de mobilização realizadas junto à comunidade.
Aos poucos, alguns beneficiários deixaram de participar, por motivações
diferentes, enquanto outros chegaram após o início do curso. Ao final, o público que
frequenta não correspondia, totalmente, ao público-alvo traçado, de pescadores e
marisqueiras do Distrito do Guaibim. Vale destacar que somente 3 alunos frequentaram
regularmente e finalizaram o curso, sendo que 1 destes possui algum tipo de deficiência
intelectual, além de outro sujeito sinalizar dificuldade de aprendizagem. Na prática,
notou-se que o fato de alguns pescadores trabalharem no período noturno dificultava a
frequência nas aulas, bem como os pescadores e marisqueiras que trabalham no diurno
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alegavam cansaço e, consequentemente, não conseguiam frequentar às aulas.
Acrescente-se ao exposto que problemas de ordem familiar e de saúde também
contribuíram com a ausência de alguns alunos.
Inicialmente, o trabalho traçado foi pautado nas experiências de Paulo Freire
com a educação de Jovens e Adultos, em que se trabalhava com as palavras geradoras,
sendo traçadas no primeiro contato com a comunidade, antes do início do projeto. No
entanto, esta metodologia não foi utilizada como estratégia de aprendizagem, pois o
público beneficiário foi alterado ao longo do seu transcorrer. Levando em consideração
que alguns cursistas não apresentavam assiduidade foi dificultado o trabalho com as
palavras geradoras, ainda que o projeto tenha se desenvolvido levando em consideração
a realidade local e, portanto, foram realizadas atividades a partir da apresentação de
padrões silábicos mais simples até chegar aos mais complexos, partindo de palavras
associadas ao contexto deles.
Por ser heterogêneo este público, sob o ponto de vista do desenvolvimento da
escrita e da leitura, os atendimentos eram realizados de forma individual e também eram
desenvolvidas atividades em grupo, apesar das dificuldades elencadas, foram
perceptíveis os avanços. Logo, foram utilizadas como instrumento de coleta de dados as
produções escritas dos cursistas de acordo com a classificação dos níveis de escrita
apontados por Ferreiro e Teberosky (1985), para a identificação da evolução na escrita,
classificados em:


Nível pré-silábico, que se caracteriza pelo uso de garatujas ou símbolos e a
depender do grau de desenvolvimento dos sujeitos neste nível pode utilizar letras
para representar sua escrita, mesmo que não domine ainda a relação entre o som
e a letra que o representa. Neste nível, a leitura é realizada de maneira global.
Com o surgimento da hipótese silábica, surge a tentativa de atribuição de um
valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma escrita, ou seja, cada letra
equivale a uma sílaba, o que corresponde ao nível silábico sem valor sonoro.



Nível silábico com valor sonoro, as grafias são utilizadas de acordo com seu
valor sonoro convencional, sendo que cada sílaba poderá ser representada por
consoantes ou vogais somente, ou ainda, ora poderá ser representada por vogal e
ora por consoantes, considerando a mesma palavra.



Nível silábico-alfabético representa a transição da hipótese silábica para a
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alfabética e o abandono dessa primeira hipótese. Em alguns casos, se realiza
uma leitura fonética, sendo prosseguida por uma silábica, tornando-se
perceptível a contradição entre a hipótese silábica e o valor sonoro atribuído às
letras.


Nível alfabético constitui o período de constituição da escrita alfabética, quando
surge a compreensão que a escrita compreende caracteres com valores sonoros
menores do que a própria sílaba. Necessário se faz, ainda nesta fase, explicitar
que o indivíduo já está alfabetizado, porém os problemas oriundos da ortografia
constituem um desafio que será enfrentado ao longo do tempo, possivelmente
até a idade adulta, já que, dentre outras questões, no português algumas palavras
têm memória etimológica.
Levando em consideração os níveis de escrita apresentados, considerando os 3

participantes5 que concluíram o curso, o projeto chegou aos seguintes resultados: o(a)
cursista 1 levava o(a) seu(sua) filho(a)6, diariamente, para o curso, com o intuito de
entusiasmá-lo a estudar mais. Como seu(sua) filho(a) estava apresentando dificuldades
na escrita e na leitura, o(a) cursista 1 achou conveniente levá-lo(a). Esta experiência foi
muito proveitosa para ambos, pois, ao final do curso, tanto a criança quanto o adulto
estão lendo e escrevendo bem e, além disso, a criança entusiasma e auxilia o(a) cursista
1 nas atividades realizadas em casa, a partir da leitura de textos.
No período inicial do curso, o(a) cursista 1 encontrava-se no nível silábicoalfabético, além de que realizava hipossegmentação7 e alcançou o nível alfabético, com
pequenos erros de hipersegmentação8. O(A) cursista 2 encontrava-se no nível silábico,
além de que realizava hipossegmentação e hipersegmentação sendo que, por fim,
alcançou o nível silábico-alfabético com presença de hipersegmentações e, por último,
o(a) cursista 3 chegou ao curso no nível pré-silábico e o concluiu no mesmo nível,

5

Em lugar do nome de cada cursista foi utilizado o termo ―cursista‖ seguido de um número para
preservar a identidade dos participantes do projeto. Ex.: ―Cursista 1‖ e assim por diante.
6

Em lugar do nome da criança foi utilizada a expressão ―seu(sua) filho(a)‖ com a finalidade de
preservar a identidade da criança.
7

A hipossegmentação corresponde a uma segmentação não convencional da palavra, em que as
palavras são unidas como se fossem um único vocábulo, logo, não preservando as suas fronteiras. Ex.:
―Porisso‖.
8

A hipersegmentação corresponde a uma segmentação não convencional da palavra, em que as
palavras são separadas em partes menores, como se fossem vocábulos distintos. Ex.: ―Me ni na‖.
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apesar de ter evoluído dentro do mesmo nível no tocante à consciência fonológica, ou
seja, na identificação sonora de alguns fonemas, porém não conseguiu estabelecer a
correspondência sonora com a sua representação gráfica.
Vale destacar que a segmentação não convencional ocorre pela tentativa em
representar aspectos da fala (CAPRISTANO, 2007). Ademais, com relação ao domínio
da escrita, o aprendiz, em processo de alfabetização, evita deixar vogais (artigos e
pronomes) sozinhas, preferindo escrever ―opato‖, em vez de ―o pato‖. Conforme
Ferreiro e Teberosky (1985), elas buscaram compreender por qual motivo as crianças
também apresentavam essa mesma dificuldade, traduzida na hipossegmentação de
palavras, e chegaram à conclusão de que para as crianças os artigos e pronomes não
eram considerados como uma palavra.
Durante o transcorrer do curso, foram desenvolvidas diversas atividades para
promoverem a evolução desses níveis de escrita. Dentre as atividades, destacamos as
atividades envolvendo rima e aliteração; separação de sílabas; identificação das letras
do alfabeto (vogais e consoantes), discriminando as formas gráficas das letras, o nome e
o som de cada letra); trabalho com a ordem alfabética e com o nome próprio;
identificação e manipulação das famílias silábicas, desde as mais simples às mais
complexas;

manipulação

fonêmica,

através

de

jogos

e

materiais

didáticos

alfabetizadores; além de atividades de leitura9, realizadas diariamente, também foram
trabalhados os ditados sobre os textos lidos nos encontros.
O uso dos gêneros textuais ocorreu durante toda a vigência do curso, dentre os
quais, destacamos a apresentação, uso e produção dos seguintes: o bilhete; a cantiga; a
parlenda; o uso de listas em geral, bem como da lista telefônica e da lista de compras
(após a realização de uma visita ao supermercado para a produção deste gênero); o
acróstico; a fábula; a receita (as receitas escritas foram elaboradas juntamente com os
beneficiários durante a aula, além da atividade de culminância deste gênero, que foi a
produção de uma receita em sala); a biografia e a autobiografia, destacando que a
autobiografia foi a atividade de culminância do projeto.
9

As atividades de leitura eram realizadas pelos beneficiários, mas outras leituras também eram
realizadas pela equipe executora, pois o desenvolvimento da leitura precisa ser trabalhado em sua
totalidade, já que a entonação e pausas adequadas à pontuação do texto devem ser habilidades trabalhadas
para o alcance da competência leitora pelo leitor em formação.
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Além do trabalho desenvolvido sobre o desenvolvimento da escrita, é
imprescindível o trabalho sistemático de leitura. Neste sentido, foram realizadas
atividades de leitura com o objetivo de avanço na fluência em leitura realizada pelos
participantes. Para tanto, foram considerados os critérios como frequência na omissão e
acréscimo na leitura, a entonação adequada e o uso do dedo na leitura.
Considerando os 3 participantes que concluíram o curso, os resultados em leitura
foram os seguintes:


O(A) cursista 1, no período inicial do curso, realizava a leitura com várias
omissões e alguns acréscimos de fonemas na leitura, o que resultava em muitos
erros na leitura de palavras, a entonação não era adequada aos sinais de
pontuação e as pausas eram inexistentes na leitura, bem como, o uso do dedo na
leitura não ocorria. Por outro lado, ao final do curso, ele(a) já praticava poucas
omissões e raros acréscimos, a entonação adequada aos sinais de pontuação era
frequentemente respeitada e o uso do dedo foi muito frequente, resultando em
uma leitura eficiente e com pouca presença de erros.



O(A) cursista 2 realizava a leitura com várias omissões e acréscimos de fonemas
na leitura, o que resultava em muitos erros na leitura de palavras, a entonação e
pausas não eram adequadas aos sinais de pontuação, bem como, o uso do dedo
na leitura não ocorria. Ao final do curso, ele(a) praticava ainda frequentes
omissões em sílabas contendo o padrão mais complexo e praticava poucos
acréscimos, a entonação continuava inadequada aos sinais de pontuação e o uso
do dedo foi raro também, resultando em uma leitura pouco eficiente na
velocidade, na decodificação de palavras com padrão silábico complexo,
resultando poucos erros na leitura de palavras simples, mas apresenta alguns
erros ainda na leitura de palavras com padrão silábico complexo.



O(A) cursista 3 realiza uma leitura global e quando o texto apresenta
imagem(ns), ele pauta a leitura no contexto da imagem, já que também se
encontra no nível de escrita pré-silábico.
Ao cabo do projeto, foi realizada a atividade de culminância, que correspondeu à

elaboração de uma autobiografia por cada cursista, na qual eles deveriam traçar a sua
identidade e o que o projeto representou para a sua vida. Com relação a esta produção
final, o(a) cursista 1 conseguiu escrever a sua autobiografia; o(a) cursista 2 também fez
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a sua autobiografia, e o(a) cursista 3 teve a produção do texto assistida pela equipe,
sendo esta responsável pela escrita enquanto o texto foi oralizado pelo(a) próprio(a)
cursista 3, que abordara alguns dados relativos a sua história de vida.
Após esse momento de produção, os textos foram reunidos para a confecção de
um livreto, o qual apresentou um breve relato desta experiência de alfabetização e foi
distribuído entre os beneficiários do projeto, a equipe executora do curso e alguns
setores do IF Baiano, campus Valença. Além disso, também foram elaborados pôsteres
(banners) para a divulgação dos resultados do projeto no âmbito institucional.

Considerações finais
Através das atividades já desenvolvidas no projeto de uso das práticas sociais de
leitura e escrita, o projeto conseguiu demonstrar a sua relevância, mesmo considerando
as dificuldades apresentadas, como as relacionadas à reduzida participação da
comunidade. O seu cronograma de atividades foi cumprido e seu objetivo maior, de
contribuição para a evolução dos níveis de escrita e leitura dos sujeitos envolvidos no
projeto, demonstrou avanços significativos.
Vale destacar que as ações desenvolvidas pelas bolsistas junto aos outros
componentes da equipe executora foram importantes para o alcance dos objetivos do
projeto e o seu cumprimento, pois elas atuaram ativamente na confecção de materiais
didáticos voltados à alfabetização, adaptados à realidade dos beneficiários; além do
sistemático acompanhamento individualizado aos educandos no que se refere ao
domínio da leitura e da escrita.
Durante a execução do projeto, foi observado também que a ludicidade (uso dos
materiais didáticos confeccionados) estimulou o interesse e o aprendizado do grupo,
traduzida através do reconhecimento das letras e sílabas. Esses materiais foram usados
com o intencional objetivo de desenvolvimento das habilidades fonológicas voltadas
para a escrita, mas também foram importantes para o desenvolvimento dos cursistas nas
atividades de leitura.
Por fim, os resultados alcançados revelaram que houve evolução tanto nos níveis
de desenvolvimento da leitura e nível de escrita dos beneficiários (com a exceção do(a)
cursista 3 que não obteve um ganho substancial, pois melhorou em relação a alguns
aspectos sonoros, mas não obteve ganhos expressivos na evolução da escrita nem da
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leitura). Esta evolução resulta do trabalho desenvolvido de relação entre leitura e escrita,
concomitantemente, pois a escola tem prestigiado, ao longo dos anos, o predomínio do
trabalho da escrita sobre a leitura, mas o desenvolvimento das habilidades de ler e
escrever no processo de alfabetização, atrelado ao letramento, permite aos sujeitos
realizar não somente a leitura da palavra mas também a leitura de mundo, através de sua
observação crítica de uso da palavra.
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Escrita ortográfica: uma proposta para o ensino da representação das
formas verbais flexionadas terminadas em

-am, -ão e -u

Maria Aparecida da Silva Oliveira
Universidade Estadual de Montes Claros
Resumo: Pesquisa no âmbito do Profletras para avaliar em que medida uma proposta de ensino
sistematizado e reflexivo contribui para a escrita ortográfica das formas verbais flexionadas
terminadas em -AM, -ÃO e -U dos alunos do 3° ano do EF I. Objetiva demonstrar quais são os
―erros‖ ortográficos recorrentes na escrita dos alunos; investigar as teorias da linguagem que
auxiliam no ensino e na aprendizagem da escrita alfabética e ortográfica; elaborar proposta de
ensino reflexivo das regularidades ortográficas das formas verbais flexionadas avaliando a sua
eficácia para o ensino da ortografia. O método utilizado é a pesquisa-ação participante,
metodologia quanti-qualitativa e exploratória. Para a coleta de dados utiliza-se, no diagnóstico,
a produção textual espontânea dos alunos e questionário socioeconômico para análise dos
resultados e definição das ações. O estudo se baseia nas constatações de Soares (2003, 2017),
Morais (2007, 2014), Cagliari (2010), Faraco (2012) e Oliveira (2005) e está em andamento.

Palavras chave: Escrita. Ortografia. Alfabetização.
Repensando o ensino da escrita
A atividade de escrita é uma das mais relevantes para o cidadão do século XXI.
Viver em uma sociedade letrada e não dominar o código escrito e nem compreender os
aspectos discursivos nele implicados pode tornar-se um grande problema limitando a
área de atuação social.
Nesse sentido, a escola tem um papel muito importante que não é apenas o de
repassar os conhecimentos necessários para os alunos, mas principalmente de tornar
possível o sonho dos educandos de desenvolverem habilidades que lhes permitirão
expandir a sua participação no mundo escrevendo eficientemente.
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Estudos têm revelado que, na formação escolar, muitos alunos ficam à margem
do caminho e não avançam nas capacidades de escrita e, mesmo com formação básica
completa, as habilidades de escrita de nível elementar nem sempre são consolidadas
impedindo o acesso a vagas em empregos e em cursos superiores.
Muitas dessas habilidades estão ligadas à apropriação do sistema de escrita cujo
processo ainda se dá de forma inconsistente deixando dúvidas na cabeça dos alunos
quando esses ainda estão cursando os anos iniciais do ensino fundamental. Dúvidas que,
ao persistirem, geram insegurança sobre a credibilidade da escola e do que ela ensina,
por não serem tratadas com a devida clareza.
Isso acontece com a escrita ortográfica que muitos alunos aprendem por
intuição, à medida em que ampliam o seu contato com a língua escrita quando leem, e
que outros tantos não chegam a dominar e nem compreender carregando as dúvidas pela
vida afora.
Embora no passado a ortografia tenha sido trabalhada a partir de técnicas de
repetição e de memorização, ela era explorada nas escolas com maior frequência. Com a
chegada do construtivismo às escolas, ela foi deixada de lado e passou-se a esperar que
o aluno aprendesse sozinho a norma ortográfica.
Nenhuma dessas realidades contempla o ensino reflexivo da ortografia, na qual é
possível ao aluno compreender como funciona o sistema de escrita e as regras que
normatizam a ortografia e atuar sobre ele, criando aprendizagens que favorecem o seu
uso eficiente. De onde vêm os conhecimentos necessários para um trabalho nesse perfil?
Quais estratégicas de ensino possibilitam esse aprendizado? Como obter segurança para
ensinar os alunos a escrever após terem alcançado a escrita alfabética?
Uma nova abordagem de ensino da ortografia contribui para a interação entre os
alunos, sujeitos sociais envolvidos no processo de aprendizagem e o sistema de escrita
convencionado pela norma ortográfica. O professor tem um papel crucial na condução
desse processo capaz de proporcionar aos alunos maior autonomia para escrever.
Pesquisas interessantes na área da linguística vêm sendo realizadas quebrando
as barreiras de um ensino deficitário da escrita. O desafio de ensinar as crianças a
escrever torna-se significativo e consistente quando se descobre que elas precisam
aprender nessa fase a escrita ortográfica. O ensino da ortografia demanda um
conhecimento de fonologia e de aspectos da língua que somente a linguística pode
oferecer. Dessa forma, à medida em que o aluno utiliza a língua escrita em suas
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primeiras experiências escolares e conhece o funcionamento do sistema de escrita vai
percebendo ele próprio como se dá o seu aprendizado.
Uma experiência desse tipo vem sendo realizada em uma turma do 3° ano e uma
proposta será aplicada no segundo semestre do corrente ano letivo. Por ela será possível
comprovar cientificamente o que as teorias linguísticas vêm apontando ao longo dos
anos sobre essa temática. Tais teorias subsidiaram a proposta e um recorte da mesma
está sendo apresentado nesse artigo. Na seção 2. 1 trazemos uma reflexão um pouco
mais aprofundada sobre a escrita. Na seção 2. 2 apresentamos um breve histórico da
ortografia. Na seção 3. 1 apresentamos a metodologia de pesquisa seguida, na subseção
3. 2, da análise do diagnóstico na construção do objeto. Na seção 4, apresentamos as
considerações finais.

2. 3 A escrita como importante fator de desenvolvimento cultural

Desde os primórdios, os seres humanos buscavam nas pedras ou bastões
registrar pensamentos, ideias ou fatos. As marcas nas cavernas datam de cerca de 10
000 a 12 000 anos atrás. Tais descobertas são consideradas recentes quando comparadas
às datas de surgimento da espécie humana ou do desenvolvimento da fala. As marcas
nas paredes das cavernas remontam ao contexto daquela época de busca constante pela
sobrevivência e os primeiros registros eram ligados à matemática.
Com o passar dos tempos, à medida que se desenvolveu, a escrita cada vez mais
consolidou o seu papel de transmissão cultural, registro da história e função expressiva
e estética, proporcionando pensamento reflexivo, até surgir com o seu advento, o
pensamento filosófico e científico (MOLLICA, 1998).
A descoberta da escrita se deu pelo desenvolvimento do pensamento abstrato.
Ela não surgiu tal qual a conhecemos hoje, mas passou por um processo de evolução
que permitiu à humanidade estabelecer inúmeras relações de sentido entre os sinais
simbólicos criados e a sua utilização no meio social.
A base de um sistema de escrita está ancorada na dupla relação significado e
significante que é a base de existência de uma língua: o plano do conteúdo e o plano da
expressão respectivamente. O plano do conteúdo é também chamado de significado e
tem a ver com o sentido. O plano de expressão é o significante, ou seja, a forma com a
qual veiculamos os sentidos, nesse caso, os sons. A ligação entre som e sentido, feita de
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forma articulada, é o que dá origem à gramática da língua. Não se trata, entretanto, da
gramática normativa ensinada nas escolas, mas do conjunto de conhecimentos que
temos internalizados e que nos permitem a comunicação através da língua nos atos de
fala, que existem em todas as línguas e são acessíveis para todos os falantes
(OLIVEIRA, 2005).
Ao caracterizar esse conjunto de saberes como ―instruções abstratas‖, o autor
reafirma a capacidade que qualquer pessoa tem de falar e entender em sua própria
língua, de identificar como compreensível ou incompreensível uma frase, ainda que não
tenha frequentado a escola. Nas sentenças a seguir, o autor mostra que a qualquer
falante da língua é possível saber qual das duas sequências de mesmas palavras
pertencem ao português.
(1) Meu gato arranhou a vizinha.
(2) Vizinha meu arranhou gato a.
Ainda que não saiba ler e escrever, todo falante conhece e domina a gramática
da língua. Coadunamos com Oliveira (2005, p. 21) quando afirma que ―as línguas são
essencialmente faladas‖, que apenas algumas são escritas e que a maior parte delas não
foi escrita. Enfatizamos que, da ligação entre som e sentido, cada falante tem
internalizada a gramática da língua. São saberes que lhe permitem se entender e se fazer
entendido, comunicando-se através da fala.
As primeiras manifestações da escrita eram ligadas ao plano do conteúdo. A
Figura 1 mostra como a escrita se desenvolveu na história (OLIVEIRA, 2005).
Figura 1 – Representação do desenvolvimento da escrita

Fonte: Oliveira (2005, p. 22).

60

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

A partir da necessidade de contabilizar o número de bois foi que surgiu a escrita
pictográfica. Os pastores utilizavam tracinhos ao lado da figura do boi para registrar
quantos bois ele estava conduzindo para o pasto. O mesmo era feito com os carneiros e
as ovelhas, possibilitando aos pastores conferir, ao final do dia, quantos animais eram
trazidos de volta. A escrita pictográfica tem caráter icônico, ou seja, tem o significado
do objeto que se pretende representar e nada mais. Era, portanto, uma escrita limitada,
pois, elementos como fome, luz, azul e outros, não podiam ser representados. A escrita
evoluiu, a partir daí, para uma outra forma, a escrita ideográfica ou logográfica
(OLIVEIRA, 2005).
Duas características diferem a escrita ideográfica da escrita pictográfica. A
primeira é que, além de representar o que se desenhou, a escrita ideográfica representa
também outros significados que se aproximam do significado original. Nos exemplos
dados por Oliveira (2005, p. 22), temos o sol como registro da escrita pictográfica, mas
que na escrita ideográfica significa também luz, calor, brilho, brilhante, etc., conceitos
que se relacionam ao conceito original, conforme representado na Figura 2 a seguir.
Figura 2 – Escrita pictográfica e ideográfica

Fonte: Oliveira (2005, p. 22).

Outra diferença é que, na escrita ideográfica, o caráter icônico desaparece, ou
seja, o objeto representado não é semelhante à sua escrita. Vejamos o ideograma chinês
usado para a palavra sol na Figura 3 a seguir.
Figura 3 – Ideograma chinês que representa a escrita da palavra
sol

Fonte: Oliveira (2005, p. 23).
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O maior problema da escrita ideográfica e conceitual, é a quantidade quase que
ilimitada de conceitos que precisam ser representados, tornando difícil o seu
aprendizado. No entanto, essa escrita ainda é usada pelos chineses para representar
muitas línguas diferentes e ininteligíveis, embora receba o nome de chinês (OLIVEIRA,
2005). Assim, mesmo não sendo possível para um chinês conversar com outro chinês,
eles conseguem se comunicar escrevendo, pois a escrita de diferentes línguas é a
mesma. Além de ser utilizada pelos chineses, a escrita ideográfica representa as ideias a
partir das palavras e está presente em nossa cultura nas placas de trânsito, na maneira
como registramos os números, em indicações de espaços públicos e outros (MASSINICAGLIARI E CAGLIARI,1999).
A escrita deu um grande salto quando passou da representação do plano do
conteúdo para o plano da expressão. Há uma infinidade de significados existentes em
uma língua a serem representados pela escrita e o número limitado de sons de que ela se
utiliza. Dessa forma, a escrita silábica foi a primeira forma de escrita do plano da
expressão. As sílabas são formadas por um ou mais sons e a escrita silábica utiliza o
número de símbolos tal qual é o número de sílabas que formam uma palavra
(OLIVEIRA,2005).
No exemplo dado por Oliveira (2005), a palavra brusco tem duas sílabas, brus e
co; a primeira é composta por quatro sons: [b], [r], [u] e [s]; e a segunda sílaba por dois
sons: [k] e [o]. No entanto, na escrita silábica da palavra brusco, o som da sílaba seria
representado por um único símbolo. Assim, conforme preconizam Massini-Cagliari e
Cagliari (1999), a escrita silábica propõe um símbolo para cada sílaba existente na
língua e é usada por muitos povos, dentre eles, os japoneses.
A filogênese, que trata de como se deu a evolução dos sistemas de escrita na
humanidade, pode ser comparada com a ontogênese, ou seja, como se dá a evolução da
escrita de forma individual. Existem semelhanças nas etapas evolutivas na filogênese e
na ontogênese. É comum vermos as crianças desenharem o pai, a mãe, o irmão e a irmã,
até um bichinho de estimação para escrever a palavra família. Outras vezes escrevem
fmg para formiga, o que é interpretado por muitos professores como se o aprendiz
estivesse comendo letras, quando, na verdade, ele está escrevendo silabicamente e
utilizando uma letra para cada sílaba. A criança está, portanto, numa etapa inicial do
processo de apropriação da escrita e irá atingir a escrita alfabética. ―Somente mais tarde
ela atinge uma escrita alfabética. E, ao atingir a escrita alfabética, ela liga essa escrita
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com os sons que produz e controla sua escrita tanto qualitativamente quanto
quantitativamente‖ (OLIVEIRA, 2005, p. 23).
A escrita alfabética não é a mesma que a escrita ortográfica e escrever
alfabeticamente não é o mesmo que escrever ortograficamente. A aquisição da norma
ortográfica prescinde a superação de outros desafios.
Assim, ao tratar da natureza da escrita utilizada em nossa sociedade, Oliveira
(2005) afirma não ser ela totalmente alfabética, pois implica também o uso de imagens.
Podemos identificar em nossa escrita, outras escritas conforme mostram as Figuras 4 e 5
a seguir.
Figura 4 – Exemplo de escrita pictográfica

Fonte: Oliveira, 2005, p. 25.

Na Figura 4, vimos as indicações para banheiro feminino e banheiro masculino,
imagens comuns de serem encontradas em nossa sociedade e que indicam uma escrita
pictográfica. Já na Figura 5 a seguir, a imagem vai além da representação do objeto,
pois não temos apenas a representação de um cigarro aceso como também a proibição
do uso do cigarro que está marcada, no desenho, pelo traço transversal, um exemplo de
escrita também ideográfica (OLIVEIRA, 2005).
Figura 5 – Exemplo de escrita pictográfica e ideográfica

Fonte, Oliveira 2005, p. 25.

A escrita ideográfica faz parte da nossa escrita na representação de valores em
dinheiro ao escrevermos em um cheque R$ 112,00 e ao lado dessa escrita escrevermos
alfabeticamente: cento e doze reais. Como exemplo de que a nossa escrita não é
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totalmente alfabética temos a palavra Cia. (―companhia‖) cuja escrita é parcialmente
silábica. A sílaba com é representada por uma única letra, C, e a sílaba nhi pela letra I.
Assim, a nossa escrita é em grande parte alfabética, mas não é toda alfabética
(OLIVEIRA, 2005).
Ainda que afastemos os casos de escrita ideográfica, pictórica ou silábica iremos
perceber que o que sobrar não será completamente alfabética. Olhemos as palavras cela
e sela, que são idênticas do ponto de vista da expressão. Em um contexto de escrita,
qual das formas devemos grafar: cela ou sela? Para saber, teremos que buscar o
significado da palavra que queremos escrever. Esse é o caráter ideográfico dentro do
nosso sistema de escrita. Não é fácil de controlar para quem está se iniciando no
aprendizado da língua escrita e nem para quem já se apropriou dela (OLIVEIRA, 2005).
Massini-Cagliari e Cagliari (1999) apresentam essa mesma análise dos sistemas
de escrita, classificando-os em escrita fonográfica: a partir da representação dos sons é
que temos uma representação da linguagem. Já, Oliveira (2015) os classifica como
sendo do plano da expressão. Massini-Cagliari e Cagliari (1999) fazem uma divisão do
sistema fonográfico: escrita consonantal com representações da linguagem a partir da
escrita dos sons de suas consoantes, usada nas línguas semíticas em que o número de
vogais é reduzido. Os autores chamam de escrita fonética ou alfabética a que
representa os sons da fala de acordo com a sua pronúncia e registro de todos os seus
sons; sistema utilizado por nós e que, como afirma Oliveira (2005), necessita de outros
saberes para se obter o controle do código e se escrever de acordo com as suas regras.
Dadas as variações linguísticas e a instabilidade alfabética de nossa escrita, o
sistema de escrita alfabética (SEA) vale-se da ortografia para fixar a forma de escrita da
língua impedindo o que poderia se chamar de ‗caos linguístico‘ se cada pessoa ou grupo
de falantes resolvesse escrever segundo a sua própria pronúncia. Há várias maneiras de
se pensar o código escrito, sendo, portanto, pertinentes as reflexões realizadas pelas
crianças em seus primeiros contatos com a escrita e durante o processo de apropriação
da escrita10. O professor deve levar em conta as indagações e descobertas dos alunos,
pois, é por meio de suas dúvidas e hipóteses que eles constroem o seu conhecimento.

10

Ao escrever as crianças levantam hipóteses sobre que letras usarem. Essas hipóteses vão sendo
modificadas ou comprovadas à medida em que a criança aumenta o grau de conhecimento da língua.
Nessa fase, os ―erros‖ são considerados desvios da norma ortográfica e são construtivos, pois contribuem
para a compreensão da escrita pelas crianças e do nível em que a criança se encontra pelo professor que
direciona o processo tendo em vista as etapas evolutivas dos alunos (FERREIRO E TEBEROSKY, 1985).
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2. 2 Aprendendo a escrever: foco na ortografia
Resgatamos com Morais (2010, p. 26) a definição de ortografia como ―uma
convenção social cuja finalidade é ajudar a comunicação escrita‖. Quando a criança
aprende a ler e a escrever, automaticamente alcança a escrita alfabética, no entanto,
outros conhecimentos são necessários para escrever de forma clara e eficiente. Morais
(2012) salienta a importância de um trabalho educativo consciente, respeitoso e
reflexivo para o aprendizado do aluno, em que os objetivos estejam bem definidos:

No dia-a-dia, os erros de ortografia funcionam como uma fonte de
censura e de discriminação, tanto na escola como fora dela. No
interior da escola, a questão se torna extremamente grave, porque a
competência textual do aluno é confundida com seu rendimento
ortográfico: deixando-se impressionar pelos erros que o aprendiz
comete, muitos professores ignoram os avanços que ele apresenta
em sua capacidade de compor textos (MORAIS, 2010, p. 16).

A falta de clareza sobre os aspectos linguísticos e uma prática pautada em
críticas, correções e julgamentos nas produções dos alunos, não ajuda o aprendizado da
norma ortográfica e serve para os alunos se sentirem fracassados. Sendo o
conhecimento de ortografia convencionado socialmente, precisa ser ensinado para ser
aprendido. O ensino não deve se restringir à fase de alfabetização, mas estender-se para
os outros anos do ensino fundamental.
Paralelamente ao Brasil, em outros países, cujas contribuições teóricas para o
ensino da linguagem têm servido de base para os estudos acadêmicos do nosso país,
existiram controvérsias sobre a forma de se abordar a ortografia. Segundo Soares
(2017), nos Estados Unidos e na França, o ensino de ortografia foi colocado em
evidência quando as pesquisas apontavam o baixo desempenho dos alunos ao final das
etapas de alfabetização. Existiu nesses países a contraposição entre duas práticas
educativas de concepções diferentes.
Uma concepção desprezava o saber do aluno, que era passivo e só recebia o
conhecimento e era levado a memorizar as regras convencionais sem compreendê-las.
Em outra concepção, o aluno passava a ser o centro do processo de aprendizagem, mas
também não aprendia, pois não existia estratégia de ensino para isso, acreditava-se que a
aprendizagem se daria naturalmente. Foram necessários muitos anos para se descobrir
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que nenhuma daquelas formas de trabalhar a ortografia contribuíam com a formação dos
alunos para a escrita de textos.
Essa constatação é relevante para se avaliar porque grande parte dos estudantes
não alcança as habilidades mínimas para escrever ortograficamente com autonomia.
Salvas as situações em que os pais ajudam os filhos em casa em suas tarefas escolares,
ou quando os aprendizes, ao chegarem na escola, já tiveram experiências vastas com a
leitura e a escrita, as crianças enfrentarão grandes dificuldades pela falta de
oportunidades de reflexões sobre o funcionamento da norma ortográfica e de como
dominar o seu uso.
No Brasil, a ortografia levou séculos para se oficializar. Do início do século XX,
em 1931, até o ano de 1990 quando enfim, foi possível construir de forma diplomática
um texto que fosse resultado de consenso entre todos os países cuja língua oficial é o
português, existiram muitas controvérsias sobre os critérios de fixação da grafia das
palavras. De um lado, a concepção nobilitadora, que defendia a base etimológica 11 das
palavras; e de outro, a anarquia ortográfica, que propunha a ortografia simplificada, de
base fonológica, mas com memória etimológica (FARACO, 2012).
Anteriormente a esse período, a ortografia era estabelecida arbitrariamente, não
existia uma norma que valesse para todas as pessoas e locais. Assim, a escrita do
português é hoje alfabética porque as unidades gráficas representam basicamente
unidades sonoras, mas também de memória etimológica por ter algumas formas gráficas
fixadas pela origem das palavras (FARACO, 2012).
Nas salas de aula brasileiras, aconteceu conforme nos outros países. No período
anterior à década de 1980, quando a norma ortográfica da língua portuguesa se fixou, o
ensino da ortografia pautava-se numa concepção tradicional do aluno como sujeito
passivo que recebe o conhecimento pronto e acabado e executa atividades de repetição e
memorização (FIG. 6). A ele não era oferecida nenhuma oportunidade de conhecer o
código e compreender o seu funcionamento. As atividades se resumiam a cópia de
palavras e o aprendiz era incentivado apenas a decorar as regras e aprender um conteúdo
que lhe era imposto (OLIVEIRA, 2005).
Figura 6 – Concepção tradicional de ensino
11

Etimologia é a parte da gramática que trata da história ou origem das palavras e da explicação do
significado de palavras através da análise dos elementos que as constituem. Por outras palavras, é o
estudo da composição dos vocábulos e das regras de sua evolução histórica.
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Fonte: Oliveira, 2005, p. 12.

A partir da década de 1980, esse mesmo ensino passou a ser realizado sem
nenhuma especificidade. De acordo com a teoria construtivista, o simples contato dos
alunos com textos escritos seria suficiente para ele adquirir as habilidades de escrita
(FIG. 14).
Figura 14 – Concepção construtivista de ensino

Escrita
Fonte: Oliveira, 2005, p. 13.

Somente mais tarde, foi possível descobrir que nenhuma dessas concepções, se
forem aplicadas de forma isolada, contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento
do aluno para escrever e que é preciso uma interação entre o conteúdo ensinado e os
conhecimentos prévios dos estudantes para que possam assimilar as regras e o
funcionamento da norma ortográfica. A primeira concepção desconsiderava o
protagonismo do aprendiz e o conhecimento linguístico que ele já possui ao se
comunicar através da fala. A segunda concepção não levava em conta que a escrita é um
código composto de regras convencionais que precisam ser ensinadas para que o aluno
aprenda (OLIVEIRA, 2005).
É necessário a adoção de práticas valorativas de uma nova concepção de ensino
e aprendizagem, que reconheça no aluno um sujeito ativo capaz de refletir sobre a
língua interagindo com ela e com o sistema de escrita, sob a mediação do professor
(FIG. 15).
Figura 15 – Concepção contemporânea de ensino

Oralidade
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Escrita
Fonte: Oliveira, 2005, p. 15.

Ações metodológicas objetivas e com enfoque na aprendizagem, que considerem
o nível do aluno e com atividades sistematizadas para cada dificuldade apresentada são
alternativas capazes de proporcionar o domínio da escrita ortográfica garantindo ao
aprendiz o direito de aprender a escrever com segurança.
2. 3. ―Erros‖ ortográficos: o aluno como sujeito ativo da sua própria aprendizagem
Trabalhos relevantes, realizados a partir da categorização dos ―erros‖
ortográficos em textos da fase de apropriação da ortografia demonstram que é possível
ajudar os alunos a ganharem confiança para escrever através da superação das
dificuldades ortográficas. Para isso temos que saber o que é o ―erro‖ nesse processo.

Os erros revelam as dificuldades e as soluções criadas pelos
alunos para escrever palavras com cujas grafias não estão
familiarizados e podem funcionar como pistas para intervenções
didáticas diferenciadas que levem os alunos a refletir sobre as
convenções ortográficas (REGO, 2007, p. 31).

Os ―erros‖ de escrita não passam de tentativas do aluno de aprender. O aprendiz
utiliza do que já sabe sobre a língua através da fala e das suas percepções sobre o
sistema de escrita para então escrever. Uma das propostas de análise dos ―erros‖
ortográficos é a categorização conforme os desvios e a natureza da ortografia da língua
portuguesa (MORAIS, 2007).
A categorização serve para o planejamento organizado e sistemático das aulas de
forma a oferecer ao aluno o apoio necessário para atuar sob o SEA. Esse processo é
evolutivo, pois a criança levanta hipóteses sobre quais grafemas usar e, quando não
acerta em suas escolhas, refaz suas hipóteses construindo outros saberes até apropriar-se
da norma ortográfica. Para isso, ela necessita da mediação do professor que,
conhecendo as regras, colabora oferecendo pistas que favorecem o seu aprendizado.

68

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

A escrita é um sistema alfabético constituído de vogais e consoantes, cujas letras
(grafemas) representam as unidades sonoras funcionais da língua (fonemas) que são
abstratas; por isso trata-se de uma escrita alfabética e não fonética.
Segundo Massini-Cagliari e Cagliari (1999, p. 66), ―a ortografia surge de um
‗congelamento‘ da grafia das palavras, fazendo com que ela perca sua característica
básica de ser uma escrita pelos segmentos fonéticos, passando a ser a escrita‖ de uma
forma fixa. Por isso a ortografia existe, para que as variações linguísticas ocorridas em
curto espaço de tempo não interfiram no sistema de escrita, mantendo-o imutável
através de regras próprias pré-definidas. Não seria fácil para nenhum leitor ler palavras
como biscreta e pótch, a leitura ficaria cansativa.
Em alguns casos, as restrições ortográficas12 se pautam por regras, já em outros
casos são formas convencionadas que devem ser memorizadas. No conjunto do léxico
da língua portuguesa não encontramos sempre regras para pautar os critérios de
ortografia das palavras, há formas fixas sem nenhuma regra para as quais levamos em
conta a memória etimológica. Ou seja, existem regras para umas palavras, mas para
outras não, cujo critério é definido arbitrariamente pelo princípio etimológico.
O estudo da ortografia é muito importante para a apropriação da escrita e a
alfabetização e o letramento se consolidam também, quando às crianças são oferecidas
oportunidades de, refletindo sobre o funcionamento do sistema de escrita, conhecer e
dominar a sua norma ortográfica. É indispensável estar em um ambiente propício para a
aprendizagem, mas, em mesma proporção, compreender o SEA como objeto de
representação dos sons para se afastar da fala e, anulando a variação linguística em seus
textos, chegar ao domínio da ortografia (MORAIS, 2010).
A seguir apresentamos a metodologia de pesquisa e a análise do diagnóstico.

3. 1 Metodologia de pesquisa
A metodologia adotada é a pesquisa-ação, que, segundo Gil (2008), ―[...]
caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das situações
investigadas‖. Nesse caso, o professor interage com os alunos, aplicando a atividade
diagnóstica e questionário para depois desenvolver, com base na pesquisa bibliográfica
12

São consideradas restrições as convenções ortográficas cuja grafia não tem associação direta com a
pronúncia nas palavras.
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realizada, um plano de intervenção, aqui denominado proposta de ensino. Constitui uma
alternativa quando se deseja obter resultados socialmente relevantes por ser o mais
adequado ao contexto da escola e aos participantes, nesse caso, os alunos, em um
constante envolvimento com a pesquisadora, a professora.
A pesquisa é quanti-qualitativa e exploratória. Classificamos quantitativamente
os ―erros‖ ortográficos dos alunos e fizemos uma tabulação do resultado obtido em cada
uma das categorias e subcategorias conforme proposto por Morais (2010) para
levantamento percentual, cuja análise serviu para diagnosticar o domínio ortográfico
dos estudantes.
Buscando conhecer as características socioculturais dos alunos para maior
compreensão do processo e dos resultados da pesquisa, elaboramos um questionário,
cuja análise está em andamento e que, segundo Gil (2008, p. 121), ―consiste
basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas‖.
A pesquisa também é qualitativa, pois esse método permite análise de dados não
mensuráveis numericamente. Por ela, o pesquisador observa a realidade para
investigação de fatos, atua na situação investigada e desempenha um papel ativo na
própria realidade dos fatos observados (THIOLENT, 1986). Nesse caso, ao mesmo
tempo em que realiza a pesquisa bibliográfica, a pesquisadora aplica os conhecimentos
investigados a fim de contribuir com o aprendizado dos alunos e de disseminar
propostas de práticas bem-sucedidas.
Nesse contexto, a pesquisa-ação é desenvolvida de forma colaborativa e visa à
obtenção de dados científicos sobre o aprendizado da ortografia como meio de se
apropriar do SEA sendo os participantes os seus principais atores. A pesquisa se realiza
a partir da observação direta da pesquisadora, verificando o que os aprendizes sabem
sobre a ortografia e, uma vez identificada a dificuldade mais recorrente, desenvolve uma
proposta de ensino que possibilite aos alunos a reflexão para obtenção de melhores
resultados em seus textos espontâneos.
A pesquisa é realizada em duas fases: a diagnóstica: permite à pesquisadora
conhecer a realidade e saber qual é o desempenho dos alunos para escrever textos de
acordo com a norma ortográfica do SEA da língua portuguesa. Nessa fase, realizamos a
análise da produção de textos espontânea dos alunos de forma prática, que serviu para
diagnosticar o domínio ortográfico da turma. A segunda fase é de aplicação da proposta
de ensino e análise dos resultados.
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3. 2 Análise da produção inicial e diagnóstico

Utilizamos a classificação proposta por Morais (2010) das relações existentes
entre as unidades sonoras da língua e as unidades gráficas do SEA para diagnosticar o
domínio ortográfico dos alunos do 3° Ano da Escola Estadual Zoé Machado e organizar
os dados para o planejamento da proposta de ensino. Os ―erros‖ ortográficos assim
foram categorizados: casos de transgressão das relações (1) regulares diretas, (2)
regulares contextuais, (3) regulares morfológico-gramaticais presentes em substantivos
e adjetivos, (4) regulares morfológico-gramaticais presentes nas flexões verbais, (5)
irregulares e incluímos a categoria (6) outros casos para os ―erros‖ ortográficos comuns
na escrita de crianças que ainda não alcançaram a fase alfabética ou estão se iniciando
nela. Através da coleta de dados, foi possível conhecer a escrita ortográfica da turma.
Detectamos as regularidades aprendidas e aquelas que ainda precisam ser trabalhadas
para que os alunos possam escrever conforme a norma ortográfica (TABELA 1).

Subcategorias
Grafia de V para /v/
Uso de R ou RR em palavras como rato, porta, honra, prato, barata e guerra.
O uso do C o uso de C ou QU, notando o som /k/ em palavras como capeta e quilo.
O uso de O ou U no final de palavras que terminam ―com o som de U‖ (por exemplo, bambo,
bambu).
O uso de E ou I no final de palavras que terminam ―com o som de I‖ (por exemplo, perde,
perdi).
O uso de M, N, NH ou ~ para grafar todas as formas de nasalização de nossa língua (em
palavras como campo, canto, minha, pão, maçã, etc.).
Cantou, bebeu, partiu e todas as outras formas da terceira pessoa do singular do passado
(perfeito do indicativo) se escrevem com U final;
Cantarão, beberão, partirão e todas as formas da terceira pessoa do plural no futuro se
escrevem com ÃO, enquanto todas as outras formas da terceira pessoa do plural de todos os
tempos verbais se escrevem com M no final (por exemplo, cantam, cantavam, bebam,
beberam).
Todos os infinitivos terminam com R (cantar, beber, partir) embora esse R não seja
pronunciado em muitas regiões de nosso país.
―Som do S‖ (seguro, cidade, auxílio, cassino, piscina, cresça, giz, força, exceto).
―Som do Z‖ (zebu, casa, exame).
―Som do X‖ (enxada, enchente).
Disputa entre E e I, O e U em sílabas átonas que não estão no final das palavras (por exemplo,
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Nº
1
3
1
3
6
15
6
10

3
12
7
3
3
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cigarro / seguro; bonito / tamborim.
Certos ditongos da escrita que têm uma pronúncia ―reduzida‖ (por exemplo, caixa, madeira, 2
vassoura, etc.).
Fase pré-alfabética
10
Segmentação
9
Troca de letras
2
Hipercorreção
1

Tabela 1 – Quantidade de “erros” ortográficos das subcategorias na fase diagnóstica
Fonte: Arquivo da pesquisadora.

Tendo por base as propostas de Morais (2010), consideramos o nível da turma
para analisar as categorias de ―erros‖ ortográficos. Delimitamos os seguintes critérios
que foram avaliados em conjunto e sem nenhum grau de prioridade para definição do
objeto de pesquisa: a) maior dificuldade encontrada na escrita ortográfica da turma; b)
período escolar dos alunos na realização da proposta de ensino; c) considerações
teóricas sobre a organização e metodologia de trabalho com a ortografia e d) domínio
ortográfico dos alunos na fase diagnóstica (MORAIS, 2010).
Partindo desses critérios analisamos que, embora a atividade diagnóstica tenha
apontado um número significativo de ―erros‖ ortográficos da categoria outros casos, a
quantidade de alunos que os cometeram foi reduzida e que, para esses casos, são
sugeridas atividades individuais realizadas com a proposta de um trabalho cooperativo
entre as crianças mais avançadas que podem contribuir com o aprendizado dos colegas
iniciantes no processo.
Já os ―erros‖ ortográficos da categoria das irregularidades, cuja quantidade
superou as demais categorias, recomenda-se o ensino sistematizado nos anos finais do
ensino fundamental.
A quantidade significativa de ―erros‖ ortográficos da categoria das regularidades
contextuais também não foi considerada para a definição do objeto de estudo em razão
do aprendizado ser demandado para o início do ano letivo. Entendemos que os alunos
necessitam estudá-las já no primeiro semestre.
As regularidades morfológico-gramaticais presentes em substantivos e adjetivos
não foram discutidas e nem selecionadas por não terem ocorrido nas produções
espontâneas dos alunos, na fase diagnóstica.
Selecionamos, portanto, a dificuldade em grafar palavras do grupo das
regularidades morfológico-gramaticais presentes nas flexões verbais, em que o número
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de ―erros‖ das subcategorias, juntas, das formas verbais da 3ª p. s. do passado (perfeito
do indicativo) e das formas da 3ª p. p. de todos os tempos verbais, alcançaram um total
de 16 ―erros‖ ortográficos superando as outras subcategorias quando analisadas
isoladamente.
Dessa forma, na escrita espontânea dos textos dos alunos participantes da
pesquisa, foi detectada a ocorrência do emprego indevido de letras na representação
ortográfica das formas verbais terminadas em -AM, -ÃO e -U. Ao propor um trabalho
específico voltado para a superação dessas dificuldades, acreditamos que a proposta de
ensino irá contribuir para a reflexão e compreensão dessas regularidades
morfossintáticas pelos alunos, que poderão grafá-las conforme a convenção ortográfica.
Considerando o período de desenvolvimento da proposta e as teorias que embasam o
trabalho sistematizado com a ortografia nos anos iniciais, elaboraremos uma proposta de
ensino cujos resultados serão analisados após a sua aplicação.

4. Considerações finais

O professor alfabetizador tem um importante papel no desenvolvimento das
habilidades de escrita dos alunos. No entanto, a formação profissional nem sempre
oferece os mecanismos capazes de proporcionar um ensino e uma aprendizagem que
atenda às especificidades da escrita. A linguística, ao tratar do fenômeno da linguagem e
de seu desenvolvimento, irá captar os diferentes aspectos que envolvem esse
aprendizado. Seguir pela via do conhecimento linguístico tem contribuído com o
fortalecimento da prática docente, a qual tenho desempenhado com maior segurança.
Acredito que o despertar para a fonologia e depois para a ortografia, seja um dos
mais significativos de todos os que adquiri em quase três décadas de magistério. Mesmo
antes da aplicação da proposta de ensino, já tenho experimentado situações de muito
progresso ao ensinar as crianças a escrever. Por isso, as expectativas para os resultados
dessa proposta são as melhores possíveis.
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Variação linguística: sujeitos, vozes e identidades na educação de
jovens e adultos
Patrícia Wanderley Prazeres
Colégio Estadual Júlia Kubitschek/Colégio Sagrado Coração de Maria

Resumo: O artigo visa divulgar alguns resultados obtidos a partir de uma pesquisa realizada no
contexto de um programa de Pós-Graduação em Educação, cujo objetivo principal foi investigar
diversas formas como professores do primeiro segmento do Ensino Fundamental de EJA
consideram, em suas práticas cotidianas, as variedades linguísticas faladas pelos alunos. Ao
mesmo tempo, procuramos compreender as diversas formas como desenvolvem suas práticas
educativas em relação ao fenômeno da variação linguística. Foram realizadas entrevistas a duas
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professoras que atuam na EJA na rede pública do município do Rio de Janeiro e a onze alunos
das turmas dessas professoras. A pesquisa evidenciou concepções sobre a língua falada que se
sustentam numa noção de língua única e homogênea e a desvalorização das variedades
linguísticas faladas pelos educandos, principalmente das variedades regionais. Os resultados
sugerem a relevância de refletir sobre as práticas pedagógicas, analisando as concepções de
língua que circulam no âmbito da escola.
Palavras-chave: Educação. Linguagem. Fenômeno linguístico.
Introdução
O meu discurso em favor do sonho, da
utopia, da liberdade, da democracia é o
discurso de quem recusa a acomodação e
não deixa morrer em si o gosto de ser
gente, que o fatalismo deteriora.

Paulo Freire

Este texto surgiu a partir do diálogo entre orientanda e orientadora de uma
Dissertação

de

Mestrado

iniciado

em

2005.

Nas

sessões

de

orientação

compartilhávamos nossas angustias e vivências como professoras de jovens e adultos
em contextos diversos –e adversos-, refletíamos sobre as vidas dos nossos alunos,
líamos e discutíamos textos. O objeto da Dissertação foi sendo construído a partir dessa
interação, das vivências da autora como educadora de jovens e adultos, de algumas falas
de educadores ligados a movimentos sociais e organizações não governamentais, de
professores da rede pública e trocas de experiências com os próprios alunos. Falas de
professores que demonstravam compartilhar as mesmas angustias e inquietações e
buscavam, também, possíveis caminhos para melhorar o trabalho na EJA.
A posição assumida pelos diversos profissionais envolvidos com a educação de jovens e
adultos revelava, em sua maioria, uma grande insatisfação devido às dificuldades para
desenvolver um trabalho de qualidade, dificuldades essas que diziam respeito tanto à
falta de material didático específico como a ausência de um acompanhamento
pedagógico sério por parte das instituições de que faziam parte.
Alguns profissionais tendem a se culpabilizar e/ou aos seus próprios alunos pelas
dificuldades presentes no dia-a-dia, como a evasão, a baixa frequência e a falta de
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motivação dos alunos. Outros, porém, relataram que, apesar das dificuldades citadas
acima, sentiam-se recompensados com o trabalho realizado na EJA, pois percebiam a
alegria desses alunos no retorno aos ―bancos escolares‖, buscando recuperar, dessa
forma, a sua condição de cidadãos na sociedade letrada.
O processo de reflexão que deu origem a nossa caminhada inicia-se com essas
falas, confrontando nossas práticas com outras práticas educativas observadas na
educação de jovens e adultos, visando problematizar o modelo de escola tradicional
presente na memória, pois vivenciamos durante muito tempo uma concepção de ensino
como repasse de conhecimento, e a aprendizagem como um ato receptivo e mecânico.
Muitas vezes, é difícil nos desligarmos desse modelo tradicional de educação
formal, modelo este que também está presente no imaginário dos alunos que chegam à
instituição escolar com o desejo de recuperar o tempo em que ficaram longe das
instituições educacionais.
A fala instigante de uma aluna recém-chegada à escola pode elucidar esse fato:
Professora, quando a senhora vai ensinar as coisas pra gente?
Até agora a gente só conversou. Eu quero usar o lápis e o
caderno. Demorei muito para voltar a estudar e não quero
perder nem um tempinho.1

Esse depoimento demonstra o quanto o fazer pedagógico do modelo tradicional
de educação está presente nas formas como os sujeitos concebem a escola.
Outro problema enfrentado nos programas de EJA refere-se à falta de formação
adequada dos educadores que atuam nessa modalidade, pois são geralmente oriundos de
cursos de formação de professores e orientados somente para trabalhar com crianças.
Sendo assim, muitas vezes planejam suas aulas e utilizam materiais didáticos
inadequados ao ensino de jovens e adultos, desconsiderando as reais condições e
necessidades desses sujeitos.
As práticas pedagógicas que vêm sendo desenvolvidas, na maioria das vezes,
desconsideram a cultura, os saberes, os valores e as experiências dos alunos, impedindo
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que eles estabeleçam relações entre o conteúdo trabalhado na escola e seu meio social e
cultural.
O presente texto visa sintetizar alguns resultados obtidos a partir da referida
pesquisa, que teve como objetivo principal investigar as diversas formas como
professores de educação de jovens e adultos, em suas práticas educativas cotidianas,
consideram as variedades linguísticas faladas pelos alunos. Compreender como os
professores da educação de jovens e adultos do primeiro segmento do Ensino
Fundamental desenvolvem suas práticas educativas diárias em relação ao fenômeno da
variação linguística. Pretendemos, também, caracterizar os sujeitos da educação de
jovens e adultos e refletir acerca da visão dos alunos em relação ao trabalho pedagógico
com a linguagem, desenvolvido pelas professoras que participaram do estudo.
A pesquisa empírica foi realizada através de entrevistas a duas professoras que
atuam na EJA na rede pública do Município do Rio de Janeiro e a onze alunos das
turmas dessas professoras. Foram observadas, também, oitenta horas de sala de aula. A
pesquisa evidenciou algumas concepções das professoras e dos alunos sobre a língua
falada que se sustentam numa noção de língua única e homogênea – e a desvalorização
das variedades linguísticas faladas pelos educandos, principalmente das variedades
regionais. Os seus resultados sugerem a relevância de refletir sobre as práticas
pedagógicas, analisando as concepções de língua que circulam no âmbito da escola,
como uma forma de contribuir para o estudo da problemática da diversidade linguística
e social no contexto educacional.
Os sujeitos da EJA
Aqui no Rio de Janeiro
Quando nordestino fala
Carioca fala também
Vocês não sabem falar
A língua que a gente tem
Acham que não temos cultura
Por não falar tão bem.2
Ao caracterizar a modalidade EJA da educação básica nos deparamos com uma
pluralidade de sujeitos que dela fazem parte. Cada um com uma história de vida e suas
marcas de identidade, constituídas por memórias ímpares. Essas experiências singulares
se somam às do grupo, criando espaços de saberes e não saberes, na busca de um
reconhecimento na sociedade.
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Como sabemos, estes sujeitos de classes populares vivem em situação
socioeconômica desfavorável e a necessidade de trabalhar os afastou muito cedo dos
seus estados e cidades de origem. Provenientes principalmente do norte e nordeste do
país, trazem em sua bagagem uma história de desesperança e de esperança que os
encoraja a tentar ―mudar de vida‖, procurando melhores condições. Nessa trajetória até
a ―cidade grande‖ carregam o desejo de um futuro diferente daquele deixado para trás.
A vida é melhor de se viver lá, mas aqui é para trabalhar, ganhar
dinheiro, construir alguma coisa. Se lá tivesse condições não ia vir
tudo para cá.3

Esses jovens e adultos se caracterizam como um grupo heterogêneo quanto as
suas atividades: são pedreiros, donas de casa, porteiros, faxineiras, cozinheiros. São
homens e mulheres, trabalhadores, empregados, desempregados ou pessoas em busca do
primeiro emprego; filhos, pais, mães e avós. Muitos nunca foram à escola ou dela
tiveram que se afastar, quando crianças, em função da entrada precoce no mercado de
trabalho, ou mesmo por falta de escolas na região onde moravam. Alguns dos que
retornaram à escola permaneceram nela por períodos de tempo muito curtos: dias,
semanas ou, no máximo, alguns meses.
O maior tempo de escolarização nem sempre significa mais conhecimento ou
facilidade para a aprendizagem. São sujeitos marginalizados, expulsos da escola ou
privados do acesso à escolarização, que carregam a marca da exclusão social. Neste
sentido, é fundamental entender a educação de jovens e adultos como direito e não
apenas como compensação que possibilitaria o resgate do tempo perdido, pois o aluno
muitas vezes se sente culpado por não ter sido capaz de aprender na ―época própria‖.
A heterogeneidade presente na sala de aula da EJA se configura a partir de
aprendizagens e experiências que e os alunos adquirem ao longo de sua vida em
diferentes contextos sociais, pois as suas crenças, valores, atitudes e práticas vão
constituindo processos diferenciados de aprendizagem e diferentes formas de acesso ao
conhecimento. Será a partir do reconhecimento de suas experiências de vida e visões de
mundo que cada aluno, jovem ou adulto, se apropriará das aprendizagens escolares de
modo crítico e original, na perspectiva de ampliar sua compreensão, seus meios de ação
e interação no mundo.
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Segundo Oliveira e Paiva (2004, p. 8), ―a concepção de aprendizagem para esses
sujeitos jovens e adultos, de qualquer nível de escolaridade, é a base de estar no
mundo‖.
O jovem ou adulto não volta apenas à escola para recuperar o tempo perdido, mas em
busca de experiências de aprendizagem que lhes possibilitem dar resposta para as suas
necessidades presentes. Por isso, essa modalidade deve ser pensada e planejada em
relação a suas especificidades, procurando desenvolver um trabalho diferente do
realizado nas escolas regulares. Esses alunos esperam encontrar na escola um espaço
para falar de suas vidas, seus desejos, suas dores e suas alegrias, daquilo que os aflige
no cotidiano, das dificuldades de conciliar família, casa, trabalho. Precisam se sentir
acolhidos, ouvidos, incluídos e construir um âmbito para compartilhar todos esses
sentimentos. São guiados pelos seus sonhos há muito esquecidos, pelo desejo de
―melhorar de vida‖, pelo esforço de compreender melhor o mundo que os rodeia, pela
vontade de ser reconhecidos como sujeitos e olhar para os outros, como eles afirmam,
―de cabeça erguida‖.
O trabalho pedagógico com a linguagem e variação linguística na EJA: a visão dos
alunos
No discurso dos alunos escutamos diversas vezes que o tempo perdido precisa
ser recuperado, pois quando crianças não puderam estudar e precisam acelerar os
estudos.
Eles também valorizam muito a escola e o trabalho das professoras, são
unânimes em afirmar que geralmente não aprendem o conteúdo ensinado devido às
próprias dificuldades de aprendizagem.
As professoras são pacientes e atenciosas. Se nós não
aprendemos a culpa não é delas, é nossa. (A9)

Esperam que seu conhecimento prévio seja valorizado e quando isso não
acontece se sentem frustrados. Esses sujeitos querem ser escutados; a satisfação de ser
ouvido fica expressa no rosto de cada um deles. A oportunidade de opinar e expor suas
ideias cria um ambiente propício para o grupo refletir sobre suas experiências de vida.
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Para o aluno, o professor é visto como aquele que vai fiscalizar o conhecimento
adquirido. Essa idéia de controle atrapalha a autonomia dos alunos, deixando-os cada
vez mais inseguros ao realizarem as atividades propostas. Pudemos constatar, a partir da
nossa pesquisa, que o modelo de escola presente na memória dos alunos é o da
pedagogia tradicional, manifesta na fala dos alunos:
Após a leitura das transcrições das entrevistas, é possível inferir que para os
alunos é função da escola ―ensinar a falar certo‖, ensinando as pronúncias certas das
palavras, tendo como base a norma padrão da língua. Para eles, as pessoas que tiveram
oportunidade de estudar falam bem, falam certo, ―sem errar‖, e por isso eles se
espelham nesses modelos e buscam uma ―perfeição‖ que é exigida pela escola.
Alguns caracterizam a escola como lugar de ensino, de realização pessoal, de
certificação do saber, de ascensão social. Para os alunos, quem sabe ler e escrever tem
melhores oportunidades de emprego, consegue se desenvolver dentro da sua função,
aprimora seus conhecimentos, é valorizado socialmente e dessa forma consegue
―melhorar na vida‖, o que significa ter um emprego formal, com uma melhor
remuneração e melhores condições de trabalho 4.
Para os sujeitos entrevistados, quem teve oportunidade de estudar ―fala melhor‖.
Que sentidos esses alunos atribuem À expressão ―falar melhor‖? Qual a importância da
leitura e da escrita para esses grupos?
a gente vê que as pessoas que tem...é acesso a outras pessoas
importantes (com estudo) que sabem falar melhor, conversa
melhor do que a gente que não sabe. Então, a gente tem que
estudar pra isso. (A4)
sempre quis aprender a ler. [...] passei muita vergonha quando
eu ia assinar meu nome, andava com um papelzinho dentro da
bolsa. (A4).
Na opinião dos alunos, ―falar melhor‖ significa ter escolarização, ou seja, ter
aprendido a norma culta da língua na escola. Quem está inserido nesse contexto aprende
a ―falar corretamente‖ e por isso não erra, conseguindo assim se ―expressar bem‖, com
desenvoltura diante do público e com segurança no que está falando.
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O aluno considera a escola como uma instituição capaz de lhe assegurar uma
melhor posição no mercado de trabalho. Através dela, ele pode sonhar com um trabalho
menos pesado, com melhor remuneração, como um negócio próprio ou até em
frequentar uma faculdade. A escola tem um valor muito importante porque ela o
instrumentaliza, dando-lhe condições materiais para realizar seus planos, e assim utilizar
os conhecimentos adquiridos na prática, pois as exigências do mercado de trabalho
pressionam cada vez mais e a concorrência é muito grande. Estes jovens e adultos
pertencem ao mundo do trabalho, ou do desemprego, como é mais comum, e assim
ingressam no curso da EJA com o objetivo de concluir etapas de sua escolaridade para
buscar melhores oportunidades de emprego e sua inserção no mundo letrado, pois esses
conhecimentos que os alunos tanto valorizam estão sempre associados à leitura e à
escrita.
A fala desses alunos sobre a escola revela a centralidade que ela tem na vida de
cada um:
pra mim entender muitos pratos5, tenho que estudar senão não
vou conseguir chegar lá. (A2)
eu quis voltar a estudar porque o estudo é importante pra gente
melhorar na vida. Ir pra frente. Saber mais. (A6)
A possibilidade de ser valorizado socialmente é um dos sentidos atribuídos à
escola para esses alunos, porque eles desejam o reconhecimento da sociedade. Um
grupo que já foi tão excluído espera que a escola possa lhe fornecer uma oportunidade
para participar de forma efetiva na sociedade, conquistando assim sua cidadania. A
cidadania é entendida por eles como sinônimo de ―ser alguém na vida‖.
eu sempre quis ser alguém. Eu sempre achei bonito quem fala
bem, quem lê direito, quem sabe se expressar, quem sabe falar.
(A9)
antes de eu morrer...eu ainda quero ser gente na vida, porque a
gente com um pouquinho de estudo já melhora. (A10)
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A realização pessoal também é um fator importante para esses sujeitos, assim
como a certificação, o prestígio de ter um diploma e estar inserido no mundo letrado.
Em relação ao ensino da variedade padrão da língua, afirmam que em algumas
situações gostam de ser corrigidos para aprenderem essa norma, que é muito valorizada
por eles, mas alegam que existe uma maneira certa dessa intervenção ser feita, pois se
sentem desconfortáveis quando são corrigidos diante de uma platéia. Esse sentimento de
vergonha, porém, muitas vezes se transforma em agradecimento, pois em determinadas
situações, quando são corrigidos e o interlocutor explica o porquê da correção, quer seja
em relação à pronúncia ou à grafia da palavra, eles se sentem satisfeitos em aprender a
―forma correta‖ para falar sem constrangimentos:
o caderno os professores levavam pra casa, levavam pra casa
pra corrigir. Ela ia ver o que estava errado pra consertar (...) e
o modo de falar algumas palavras...que você falasse...assim
errado os professores corrigiam. Eles ensinavam a falar certo.
(A5)
Considerações finais: a importância do debate sobre a variação linguística no
contexto educacional
Compreender as formas como os professores da educação de jovens e adultos,
do 1º segmento do ensino fundamental, desenvolvem suas práticas educativas diárias
em relação ao fenômeno da variação linguística, foi a nossa inquietação e a partir dela o
trabalho foi se configurando.
O contato com a realidade da sala de aula, as observações e as entrevistas
realizadas nos levaram a considerar aspectos que não havíamos considerado
previamente.
Muito do que foi falado nas entrevistas gerou controvérsia, porque o discurso
das professoras muitas vezes era contraditório com as suas práticas pedagógicas. Quanto
às atitudes demonstradas pelas professoras em sala de aula frente às variedades
linguísticas utilizadas por seus alunos, foi possível perceber ações diferenciadas dentro
do universo pesquisado: algumas professoras corrigiam claramente a fala dos alunos
demonstrando uma ação de pouco respeito à variedade linguística usada pelos mesmos;
outras não interferiam na fala deles, porém corrigiam os textos escritos segundo a norma
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culta. É importante salientar que o intuito aqui não é culpabilizar os atores desse
processo e sim entender suas ações e motivações.
Essas ações demonstram a intensa valorização da norma culta em detrimento das
outras variedades linguísticas, pois, como dissemos anteriormente, apesar de todos os
avanços das pesquisas linguísticas contemporâneas ainda prevalece um enorme
autoritarismo que leva a considerar como exclusivamente ―certa‖ a variedade padrão.
Percebemos que para as professoras que fizeram parte da pesquisa a variedade
de prestígio deveria ser ensinada por motivos pragmáticos, já que os alunos farão uso
dela em contextos reais, como em concursos, entrevistas de emprego, vestibular e outras
situações em que o uso da norma padrão é exigido. Não questionamos essa visão, mas
nos interessa compreender como essa concepção vem sendo materializada na escola,
pois se partirmos da dicotomia ―certo‖ e ―errado‖ estaremos desconsiderando a cultura
própria do aluno. A partir dessa concepção do erro, o aluno se sente inseguro e tem
medo de ―errar‖; a consequência é que ou ele escreve pouco para ter menos ―erros‖ ou
se silencia, para não errar na fala.
Quando ouvíamos os alunos na entrevista nos enxergávamos no discurso deles,
pois quantas vezes na escola víamos pessoas deixando de escrever com medo de ―errar‖,
porque o ―bom‖ aluno para o professor deveria escrever com a ortografia ―correta‖ das
palavras. Não era raro ouvir da professora: ―português é difícil, quem não se esforçar
não vai aprender‖; ―copie as palavras certas para não errar nunca mais‖; ―quem não sabe
o ‗bom‘ português não vai a lugar algum‖. Essa pressão que o professor muitas vezes
exerce sobre o aluno, ou seja, que ele deve escrever sem ―errar‖, gera o medo do ―erro‖
e assim esses sujeitos não desenvolvem suas potencialidades e acabam restringindo cada
vez mais a língua falada e escrita. Percebemos na fala dos alunos pesquisados que eles
criaram uma imagem do professor como aquele que não ―erra‖, aquele que sempre
utiliza as palavras ―corretamente‖. Como afirmou uma aluna: ‖ele é 100% de
perfeição‖. E dessa forma cria-se um mito em torno do professor, como aquele que fala
―bem‖, que utiliza a norma padrão da língua em qualquer situação.
Os alunos querem ser ouvidos e legitimados e quando isso não acontece a sua baixa
auto-estima é abalada e se sentem cada vez mais inferiorizados e desprestigiados. Essa
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atitude dos alunos explicaria em parte o porquê de muitos se calarem e não se sentirem à
vontade em usar a variedade popular, utilizada no seu contexto social.
Uma questão reveladora apareceu nas entrevistas da maioria dos alunos. Quando
abordamos a falas regionais, os nordestinos desprestigiaram a sua forma de falar, pois
para eles o seu sotaque é ―feio‖ e ―errado‖, sendo desvalorizado e discriminado até por
eles mesmos. Em oposição a ele, o sotaque carioca é valorizado, pois tem prestígio
social em relação a outros estados do Brasil. Esses sujeitos são unânimes em afirmar
que aprenderam a falar corretamente no Rio de Janeiro e que aos poucos vão se
―aperfeiçoando‖. Na fala de uma aluna esta certeza fica muito clara: ―agora que chequei
no Rio estou ‗melhorzinha‘ de sotaque, aprendi a falar bonito‖. Esse preconceito em
relação à fala do nordestino é alimentado diariamente e podemos percebê-lo em vários
discursos de pessoas diferentes e em lugares distintos. Uma professora, em seu discurso,
revelou: ‖eu tenho uns probleminhas de sotaque porque eu morei no nordeste‖. A partir
da fala desses alunos e professores, compreendemos a necessidade de questionar o
preconceito lingístico existente em nossa sociedade, compartilhado, inclusive, pelos
próprios sujeitos falantes de variedades linguísticas desprestigiadas.
Ficou evidente também o conflito que os alunos vivem diariamente: aprender a norma
culta apresentada pela escola para serem incluídos e valorizados socialmente os leva
muitas vezes a serem excluídos pelo seu grupo social, pois são questionados quando
começam a se apropriar de uma variedade que não é reconhecida pelos seus pares.
Como, então, a escola pode lidar com essa situação? Como trabalhar com esse conflito?
De que forma ensinar a norma padrão, problematizando-a e promover a reflexão sobre
as situações de uso de outras variedades?
Percebemos que a linguagem tem um papel fundador no processo educacional,
não só do ponto de vista da construção da singularidade dos sujeitos, mas também da
construção das suas marcas de pertencimento a determinado(s) grupo(s). Muitas vezes
as concepções de professores e alunos acerca da variação linguística dialogam, pois
questões como preconceito, da discriminação, o papel da escola, o poder que a
linguagem desempenha e o entendimento sobre língua falada e escrita aparecem na fala
de ambos.
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Tanto as professoras quanto os alunos evidenciaram que a função da escola é
―ensinar a falar corretamente‖ e que a gramática normativa tem um papel muito
importante nesse processo. Mas os alunos às vezes se questionam: para que aprender a
―falar certo?‖ Será que falando certo conseguiremos um emprego melhor?
Diante das observações em sala de aula, é possível afirmar que raras foram as
atividades didáticas que focaram o fenômeno da variação linguística como conteúdo a
ser trabalhado e sobre o que é preciso refletir. Quando ele é tangencialmente focado, a
valorização exclusiva da norma culta acaba prevalecendo.
Acreditamos que a afirmação dos direitos linguísticos dos alunos é parte essencial
do fortalecimento de identidades sociais e da formação de cidadania em uma sociedade
democrática. Percebemos que o preconceito linguístico está ainda muito presente na sala
de aula, às vezes de uma forma sutil, outras de forma explícita, sendo as variedades
populares e regionais desprestigiadas e discriminadas. Na concepção de muitos
professores a língua é vista como estática e imutável, e a gramática normativa assume
uma posição de destaque, pois descreve a chamada norma culta que deve ser usada e
aplicada nas atividades em sala de aula, servindo de modelo para avaliar as práticas
linguísticas do grupo.
Como sabemos, a língua apresenta variações, mas muitos professores não
trabalham essas diferenças em sala de aula, pois para eles a língua portuguesa é única e
homogênea. A fala de uma professora representa bem o preconceito em relação à fala
dos alunos:
eles falam tudo errado e escrevem tudo errado. Tipo...eu
tava dando p, b e n, m e então eles faziam logo uma
misturada e não conseguiam escrever ―direito‖ P2
A representante da turma é uma ótima aluna, mas fala
muito errado. Ela veio do nordeste. P2
Apesar de algumas professoras procurarem não desprestigiar ou discriminar a
fala do aluno, o falar ―certo‖ e ―errado‖, está arraigado na concepção do trabalho com a
linguagem na sala de aula, já que muitas vezes elas consideraram um uso como ―errado‖
e não como uma marca social ou regional, julgando a fala do aluno sob a ótica do erro.
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Observamos também que no trabalho didático com a linguagem na sala de aula o
professor geralmente solicita que os alunos transformem ―o errado‖ em ―certo‖. Ao
longo do nosso estudo, não observamos a proposta de uma discussão sobre os diversos
fatores extralinguísticos que interferem na linguagem falada, nem foi proposta nas aulas
a reflexão sobre os usos linguísticos mais adequados em determinadas situações e
contextos.
Neste trabalho, partimos do pressuposto de a escola valoriza e transmite quase
com exclusividade a variedade oficial da língua e que o mito da exclusiva legitimidade
desta variedade é produto, em parte, do desconhecimento dos processos históricopolíticos de instalação da mesma. Buscamos, também, enfatizar a importância de refletir
a respeito das condições de produção e imposição da norma padrão de uma determinada
língua em contextos específicos. A partir daí, poderemos questionar a legitimidade
exclusiva dessa variedade. Assim, propomos um trabalho com a língua na sala de aula
que permita o debate, a discussão e a comparação de formas de uso em contextos
específicos, como uma forma de romper com a crença fortemente arraigada de que o
professor deve ensinar e impor a norma padrão, evitando ―interferências‖ dos usos
populares da língua. O reconhecimento das diferenças e a reflexão acerca dessa
problemática, tanto no contexto escolar quanto nos âmbitos de formação docente,
poderá permitir-nos avançar na construção de uma escola mais democrática.
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Múltiplos sentidos das histórias de alfabetização dos sujeitos da
educação de jovens e adultos em Alagoas
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Resumo: O artigo apresenta uma reflexão sobre os múltiplos sentidos do processo histórico de
alfabetização dos sujeitos singulares da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As vozes desses
sujeitos, advindas da realização de grupos focais, compõem um dos corpora do Observatório
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Alagoano de Leitura, que desenvolveu uma pesquisa qualitativa de base colaborativa
(IBIAPINA, 2008) financiada pela Capes, em escolas públicas situadas em Maceió. Os
resultados demonstram que as histórias de alfabetização dos sujeitos da EJA foram marcadas e
demarcadas por aprendizagens escolares ―ordenadas‖ e por suas pedagogias formais. O estudo
desvelou, ainda, que em cada época histórica os sujeitos não alfabetizados atribuíram sentidos
diferentes ao seu processo de alfabetização.

Palavras-chave: Alfabetização. Sujeitos da EJA. Identidades.
1 Ponto de partida...
Falar em sujeitos da/na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na escola, implica
em não conceber uma relação linear entre professor e aluno no processo de ensinoaprendizagem, mas dialógica (BAKHTIN, 1986)13. Essa relação entendida como
indispensável à aprendizagem, no contexto em que, esses pares, estabelecem ―[...] uma
dinâmica de entendimento e reflexão em que as ―vozes‖ (grifo dos autores) de todos
sejam ouvidas e debatidas ―(CANEN; XAVIER, 2011, p 643), na sala de aula.
A dinâmica da sala de aula da EJA é compreendida como uma construção
histórica; lugar de interação entre os sujeitos. É um espaço de diálogo e relações entre
os conhecimentos ―do mundo‖ (FREIRE, 1986) e do conhecimento científico,
permitindo uma possibilidade de aprendizagem mútua. Espaço esse de diversidades,
entre os sujeitos sociais, que abriga cenários em que vivência e aprendizagem são
construídas. As diversidades culturais dos sujeitos apresentam características
diferenciadas, entre elas: múltiplas opções religiosas, variedades linguísticas,
expectativas socioculturais diferentes e práticas de leitura e de escrita inerentes às
agências de letramento, que fazem parte.
Ousar fomentar um diálogo, neste artigo, sobre os múltiplos sentidos das
histórias do processo de alfabetização dos sujeitos alunos da EJA num cenário em que
muito se discute e pouco se faz e apontar a necessidade de reinventar caminhos da
alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos no Brasil, para nós pesquisadores de
EJA é um ponto fundamental. Assim, pensar a alfabetização, ainda, se apresenta como
um desafio, seja no âmbito das políticas, seja no âmbito das práticas e a necessidade de
13

Adotamos a concepção de diálogo de Bakhtin. Para o autor o diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma
clássica da comunicação verbal. Cada réplica, por 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, 1986, p. 72).
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se superar os equívocos existentes e admitir como Soares (2016), que esse processo é
uma questão de métodos e não de método.
Em diálogos com professoras14 que alfabetizam na EJA, no contexto das
pesquisas15 realizadas, esses profissionais afirmaram que os alunos tinham múltiplas
dificuldades durante o processo de alfabetização e, muitas vezes, não sabiam o que e o
como fazer para redirecionar esse processo de modo a contribuir, nas suas práticas com
jovens, adultos e idosos, que requerem especificidades, não aprendidas na formação
inicial.
Atentos a essa questão, enquanto pesquisadores da Universidade Federal de
Alagoas (Ufal), desenvolvemos uma pesquisa longitudinal (2011-2015), em quatro
escolas públicas de Alagoas, situadas no município da capital – Maceió, constituindo o
Observatório Alagoano de Leitura em EJA16, vinculado ao Programa Observatório da
Educação e financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino
Superior (Capes). Mediante o cenário, seria contraditório iniciar um processo de
pesquisa-formação, com abordagem colaborativo-interventiva (IBIAPINA, 2008)
voltado para as práticas de leitura e a formação de leitores na EJA, se não
considerássemos a história de alfabetização dos sujeitos da EJA. As referidas histórias
foram desvelando-se no processo de busca, entre outras aprendizagens a do domínio da
leitura e da escrita.
As histórias de alfabetização dos sujeitos da EJA permitiram no processo da
pesquisa, que os professores sensibilizassem a buscarem caminhos didáticopedagógicos, no caso específico, da leitura, que lhes possibilitassem reflexões acerca
das identidades e diferenças desses sujeitos. Identidade e diferença entendidas na
perspectiva de Canen e Xavier (2011, p. 642), que numa leitura de Silva (2000)17 e Hall

14
15

Os sujeitos professores das escolas pesquisadas eram do gênero feminino.

A exemplo a pesquisa denominada
PIBIC/UFAL/CNPq (2010-2011).

Leitura na educação de jovens e adultos e a formação de leitores

16

Financiada por meio do Edital MCT/CNPq 15/2007 – Universal – Faixa A. E, cuja preocupação consiste em ampliar
os estudos sobre letramento, especificamente a leitura como temática principal. Com a investigação denominada: A
leitura e a formação de leitores, no Estado de Alagoas: estudo e intervenção de alfabetização em Educação de
Jovens e Adultos.
17

SILVA, Rosa Helena D. Da. Escolas em movimento: trajetória de uma política indígena da educação. Cadernos de
Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 111, dez. 2000.
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(1999)18 afirmam ser ―[...] como construções discursivas que se deslocam e se
conflitam, ‗reinscrevendo‘ novos signos em sua composição‖, constituindo-se com
interlocutores

socioculturais

com

identidades

próprias

no

processo

de

ensinoaprendizagem.
Dado o exposto, o corpus que fomenta o nosso diálogo foi coletado por meio de
grupos focais (GATTI, 2005)19, em três20 das quatro escolas, que compunham o
Observatório de Leitura. Na realização desses grupos, contamos com a presença de
alunos que se encontravam em várias gerações – jovens, adultos e idosos –, numa faixa
etária entre 16 e 85 anos. Cada um desses sujeitos narrou a sua história de alfabetização,
entrelaçada por outras tantas histórias marcadas por ser e pertencer às camadas
populares.
Durante os grupos focais, a oralidade foi a nossa grande aliada, num contexto de
memória coletiva. Tínhamos clareza de que há uma distância entre o momento atual em
que se realizaram os grupos focais e as particularidades do passado, vivenciado pelos
participantes. Assim, a reconstrução do processo das histórias de escolaridade ganhou
espaço no reavivamento das memórias ―adormecidas‖.
Concordamos com Halbwachs (2006, p. 16), quando afirma que, no coletivo,
―para evocar [...] o passado, em geral a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras,
e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, determinados pela
sociedade‖. Foi nesse movimento de referência para fora de si, mas no encontro com o
outro, que aconteceu a realização de cada grupo focal.
Temos a compreensão que existem polêmicas e contestações acerca da
fidedignidade das lembranças dos sujeitos no recontar da história, mas optamos porque
acreditamos e concordamos com Bosi (1994, p. 37) ao afirmar que ―a veracidade do
narrador não nos preocupou: com certeza erros e lapsos são menos graves em suas
consequências [...]‖.

18

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.

19

Gatti (2005, p.9) afirma que o grupo focal “permite emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos
emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação de significados que, com os outros
meios, poderiam ser difíceis de se manifestar”.
20

Denominamos de escolas 1, 2 e 3.
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Neste artigo, dialogamos sobre: as narrativas dos sujeitos EJA – suas histórias,
suas identidades no processo de alfabetização; e do afastamento ao retorno à escola: o
lugar das práticas sociais de leitura.
2 As narrativas dos sujeitos EJA - suas histórias e suas identidades no processo de
alfabetização
Para compreender as identidades dos estudante que participaram dessa pesquisa
foi importante escutá-los, não simplesmente para decodificar as suas mensagens, mas
para compreender os sentidos que foram produzidos em condições determinadas e o que
esses sentidos têm a ver com o que é/foi vivido pelos sujeitos, suas experiências, suas
histórias de vida.
Os estudantes das escolas envolvidas em nossa pesquisa são trabalhadores
jovens e adultos que possuem muitos saberes advindos de suas comunidades, trabalhos,
experiências extraescolares, que não devem ser ignorados no cotidiano escolar. Por isso,
durante a pesquisa necessitamos ouvi-los, sobretudo, para analisar quais seriam suas
expectativas em relação à escola. Entretanto, de maneira geral constatamos que no
discurso oficial, os níveis de leitura e de escrita dos sujeitos estudantes da EJA os
colocam sempre em posição de desvantagens perante àqueles que dominam essas
habilidades. Reconhecendo esse processo, os sentimentos de inferioridade permanecem
em suas narrativas.
Rompendo com essa visão de inferioridade, nossa pesquisa entende esses
estudantes como sujeitos inseridos em uma realidade concreta específica, com
diferentes anseios e expectativas culturais. Não tentamos, portanto, classificá-los e
subjugá-los em tempos, situações socioeconômicas, ou a um espaçotempo futuro e
mitificado, idealizado.

Esta é a razão pela qual ao perceber um fato concreto da realidade sem que o
‗ad-mire‘, em termos críticos, para poder ‗mirá-lo‘ de dentro, perplexo frente
à aparência do mistério, inseguro de si, o homem se torna mágico.
Impossibilitado de captar o desafio em suas relações autênticas com outros
fatos, atônito ante o desafio, sua tendência, compreensível, é buscar, além das
relações verdadeiras, a razão explicativa para o dado percebido. Isto se dá,
não apenas com relação ao mundo natural, mas também quanto ao mundo
histórico-social (FREIRE, 1969, p. 29).
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Essa escuta deu-se por meio de narrativas de múltiplas vozes que ecoaram num
discurso, seja nos grupos focais com os estudantes, seja no cotidiano vivenciado nas
escolas onde os sentidos foram se construindo e se recriando e os sujeitos teceram ―[...]
seus conhecimentos de todos os tipos, buscando discutir, assim, o que poderíamos
chamar o fazer cotidiano [...]‖ (ALVES; GARCIA, 2002, p. 17). Foram momentos que
nos,
[...] fizeram compreender que: [...] Narrar histórias é, pois, uma forte
experiência humana, ampla tanto no tempo quanto no espaço, pois era
assim que os antigos contavam a sua História, e esta forma narrativa pode ser
encontrada em todos os lugares deste planeta, até hoje. Ela é também muito
funcional nos espaçostempos culturais cotidianos, nos quais ‗conta‘ – no
sentido de ter importância – tanto a oralidade como a memória oral. Nesses
espaçostempos cotidianos, a cultura narrada tem grande importância por
garantir formas, de certa maneira, duradoras aos conhecimentos, por
poderem ser repetidas e recriadas, isto porque, embora, naturalmente,
tenham um conteúdo que não garante a sua fixação, permitem uma
ressignificação, uma história diferente das que conhecemos em relação aos
conhecimentos científicos ou políticos oficiais, que são, sobretudo, escritos
(grifo dos autores).

Nesse movimentum de pesquisa-formação que vivenciamos tentamos romper
com a postura de investigação científica cartesiana que se entende como superior a
outros espaçostempos de pensar e fazer dos seres humanos, definidos como ―não
científicos‖. Em uma proposta que ―[...], o pesquisador precisa se reconhecer como um
narrador

praticante

ao

traçar/trançar

as

redes

dos

múltiplos

relatos

que

chegaram/chegam até nós‖ (ALVES, 2008, p. 33).
No contexto vivido consideramos, sobretudo, as narrativas dos/as envolvidos/as
com/na pesquisa, pois essas narrativas carregavam o peso da legitimidade de todo
processo, uma vez que os narradores trabalham na primeira pessoa, falam de si, de suas
emoções, dos seus ―erros‖, das suas preferências. Nesse processo são detalhadas
experiências vivenciadas pelo narrador.
Entende-se que ao problematizar a relação pedagógica do processo de
alfabetização dos sujeitos da EJA, devemos considerar, sobretudo, suas histórias
singulares, perpassadas por estreitas e similaridades questões de espaços, lugares e
atribuições de sentidos ao processo de alfabetização. Esses sentidos são sempre
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determinados em virtude de suas origens familiares, suas interações sociais, suas
leituras, as leituras dos outros e suas experiências culturais.
No processo de alfabetização dos sujeitos da EJA, muitas vezes, a escola tenta se
―encaixar‖ em uma moldura. Isso acontece, por uma questão cultural decorrente, acima
de tudo, das influências dos métodos e concepções de alfabetização, em detrimento das
histórias de tentativas de escolarização dos sujeitos alunos. No entanto, fora da escola e
de suas pedagogias, a tentativa de aprender a ler pressupõe, ao mesmo tempo, à entrada
na cultura das/nas práticas sociais das classes dominantes.
Diante disso, a escola da EJA, muitas vezes, nega e/ou não reconhece as
histórias de alfabetização dos alunos dessa modalidade, que são constitutivas das suas
histórias de vida e das suas identidades culturais. Atemo-nos a defender que é preciso
dar lugar às histórias de alfabetização dos sujeitos alunos, para que possam superar as
diversas barreiras ideológicas, culturais e metodológicas do/no processo de
alfabetização.
2.1 Primeiras tentativas de alfabetização: na escola ou fora dela?
Elucidar as primeiras tentativas de alfabetização dos sujeitos da EJA impõe a
compreensão de que essas tentativas foram demarcadas por espaços escolares e não
escolares. Entre os espaços não escolares, foram apontadas nas falas a casa do
alfabetizando e/ou as casas ―alheias‖, o que significa a casa de outros sujeitos – da
família e/ou ―patrões‖, como se faz comumente nas Campanhas de Alfabetização de
Jovens e Adultos, induzidas pelo Governo Federal e executadas pelos estados e
municípios brasileiros. Para muitos, a experiência de alfabetização na escola e/ou fora
dela aconteceu desde a infância, para outros, apenas, no início da adolescência.
Desprovidos de formalidades, quando do grupo focal, os alunos foram narrando
as suas histórias de alfabetização. À época de suas primeiras experiências de
alfabetização uma das alunas, verbalizou:

[...] nunca estudei em sala de aula. Estudei também através de uma prima que
ensinava Mobral naquela época que tinha 10 anos. Eu fazia companhia a ela
da casa dela até a fazenda onde ela ensinava. Eu comecei a estudar junto com
o pessoal do Mobral. Só que a minha leitura não era qualificada, naquela
época, porque eu era criança. A leitura era só pros adultos. Mas, o que ela
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ensinava eu aprendia por conta própria. Estudei mais ou menos uns 8 mês.
Depois eu vim com 11 anos trabalhar aqui em Maceió na casa de uma
professora. Fui sê babá dos filhos dela. Como eu já sabia alguma coisa, eu
comecei a lê os livros que ela usava na sala de aula. Fui aprendendo por mim
mesma. Mas estudar mermo só vim agora (GRUPO FOCAL- ESCOLA 1).

As memórias da aluna evidencia a contribuição do Movimento Brasileiro de
Alfabetização (Mobral)21, mesmo sendo uma Campanha voltada para alfabetização de
adultos, e constituí-se na sua época, na única oportunidade de acesso dos adultos
analfabetos à escola (SILVA, 2013)22.
A aluna ao dizer que permaneceu 8 meses na turma de alfabetização, pertencente
à sua prima, nos permite inferir que frequentou mais de uma turma do referido
Movimento, considerando que o período de alfabetização era no máximo de três meses.
Isso acontecia também com os alunos efetivos, uma vez que não havia preocupação da
continuidade dos estudos, dos egressos do Mobral, pois os considerados alfabetizados
sempre repetiam e aqueles que não usavam dessa estratégia, rapidamente tornavam-se
analfabetos funcionais.
Ao afirmar ainda que a sua leitura não era qualificada, implica no entendimento
de que o Mobral só certificava pessoas na faixa de 15 a 35 anos. Isso porque essas
pessoas poderiam contribuir de forma produtiva no processo de desenvolvimento do
país. É comum, na EJA e, também em Programas de Alfabetização de Jovens e Adultos,
encontrarmos crianças frequentando as salas de alfabetização em virtude dos pais, e,
sobretudo, das mães muitas vezes não terem com quem deixar seus filhos.
Fica explicitada a necessidade dos ambientes escolares manterem no horário
noturno, espaços de recreação para os filhos das mulheres que desejam ter acesso à
escola ou continuarem os seus estudos. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(Projovem) realizou uma iniciativa nessa direção, objetivando a permanência das
mulheres na escola e, consequentemente, no processo da escolarização. Essa iniciativa
de permanência simbólica foi considerada inédita na EJA. Ressaltamos que o nosso
21

MOBRAL fora implantado, em plena ditadura civil-militar por meio da Lei de nº 5.379 de 15 de dezembro de
1967, mas somente em 1970 transformou-se em organismo executor de um programa voltado para alfabetização
funcional (PAF).
22

SILVA, Jailson da Costa. O Mobral no sertão alagoano: das histórias e memórias às sínteses possíveis após quatro
décadas. PPGE/UFAL, 2013.
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sentido de permanência escolar, não é o de simplesmente reter o sujeito e sim o de
permitir possibilidades de transformação relacionadas a aspectos materiais e simbólicos,
que perpassam a vivência da pessoa como estudante.
Retomando a narrativa da aluna, constatamos que somente aos 11 anos e a partir
da inserção da aluna em ambientes letrados – ―casa da professora que tinha livros‖ –
despertou-a o interesse em ler: ―[...] livros que ela [a patroa – professora] usava na sala
de aula‖. Mesmo assim, o acesso à escola só aconteceu posteriormente, na idade adulta,
ficando explícito que o seu processo de alfabetização, fora bem anterior, uma vez que
iniciou seus contatos com a leitura e a escrita no Mobral interagindo com a
alfabetizadora e com os colegas.
Ao ouvir os relatos dos sujeitos que aceitaram participar dos grupos focais das
três escolas, inquietamo-nos em perceber que, para a maioria, a escola não ocupava o
lugar central em seu processo de formação, por isso, ―naturalizava-se‖ o movimento
pendular de entrada e saída desse espaço educativo, como relata a aluna:
[...] comecei a trabalhar em casa de família a partir dos 10 anos.
Porque minha mãe não teve condições de me dá as coisas. Eu sempre
gostei de trabalhar. Então, comecei a cuidar de crianças. Cuidar de
crianças é um pouco cansativo, porque elas cansam a gente. Às vezes,
eu ia pra escola e começava a dormir. Os colegas começavam a
mangá. Daí, eu vi que não dava pra mim; não pela mangação e sim
pelo cansaço. Desisti! Comecei a trabalhar longe. Tipo como fazenda,
sítio e lá num tinha como eu estudar. Eu dormia no trabalho, foi
passado os tempos. Comecei a lê com 14 anos pra 15. E passei 6 anos
sem ir à escola e hoje eu tô de volta (GRUPO FOCAL – ESCOLA X)

As condições financeiras precárias das famílias, sobretudo, as que habitam na
zona rural, onde não existem políticas públicas de geração de emprego e renda levaram
e levam as pessoas a submeterem-se a condições que escravizam como o caso dessa
aluna, iniciando-se no trabalho infantil. Essa realidade nega o direito de acesso à escola,
bem como há a necessidade de abandoná-la. As narrativas, sobretudo, das mulheres
revelaram que foram praticamente ―entregues‖ às famílias de classe média para
assumirem funções de babás, entre outras atividades. Isso implicou em uma
alfabetização ―tardia‖ e na não permanência na escola.
Para Lemme (2004, p. 64-5), as precárias condições econômicas:
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[...] reside na própria estrutura econômica-social do país, atrasada,
subdesenvolvida, onde a maioria da população ainda vive ou apenas
sobrevive [de] uma atividade agrária com características de épocas
ultrapassadas, onde não há, pois, condições para que floresçam
aspirações mais altas, onde uma simples escola primária é na realidade
impossível de ser devidamente estabelecida, pois não corresponde a
qualquer necessidade realmente sentida por essas populações
economicamente marginalizadas, que a não poderiam frequentar
regularmente [...].

Na época de crianças desses sujeitos da nossa pesquisa, essa problemática de não
poderem ―[...] frequentar regularmente [...]‖ a escola era mais acentuada, considerando
que não havia programas de bolsas, com controle social, que garantissem a permanência
dos alunos na escola, na chamada ―idade certa‖. Essa realidade gerou uma demanda
crescente para a EJA. Em meios populares, sem a perspectiva do direito a estudar para
todos e todas a leitura era apenas oferecida aos filhos de homens e mulheres
trabalhadores que exerciam algum tipo de trabalho formal que precisa dos rudimentos
da leitura e da escrita para essa finalidade. Parece-nos que, para todos os outros, a
finalidade da alfabetização estaria associada aos rudimentos da leitura simplesmente.
A voz feminina, nessa investigação, demonstrou que para as mulheres o direito à
aprendizagem da leitura na escola foi interrompido por obstáculos econômicos e,
também, por questões de gênero. Sobre isso Louro (1997, p. 473) faz-nos rememorar
que:
A escola como espaço social que foi se tornando, historicamente, nas
sociedades urbanas ocidentais, um locus privilegiado para a formação
de meninos e meninas, homens e mulheres é ela própria, um espaço
generificado, isto é, um espaço atravessado pelas representações de
gênero. Em nosso país, como em vários outros, esse foi a principio
marcadamente masculino.

A presença de outros ―alfabetizadores‖, em agência de letramento independente
da escola, demarca também o depoimento, que se segue:
Na verdade eu fui alfabetizada com 13 anos. Mas assim, o básico.
Com uma senhora que eu também trabalhei com ela. Foi meu primeiro
emprego, na casa de família. Trabalhei com uma senhora três anos,
Dona Euriques Farias, era a dona da fazenda, do engenho que minha
mãe morava, ela me ensinava sempre à tarde e à noite. (GRUPO
FOCAL – ESCOLA 1).
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Embora a aluna afirme que tenha se alfabetizado aos 13 anos na fazenda, a sua
oportunidade de ter acesso à escola, só foi possível na idade adulta, demonstrando que
os rudimentos da leitura e da escrita ―aprendidos‖ com a senhora dona da fazenda não
foram suficientes para a continuidade dos estudos e lhe garantir sucesso na escola e na
vida profissional.
Como pode ser inferida na narrativa, a aluna, segundo a professora, ainda se
caracterizava como uma analfabeta funcional pois fazia a codificação e a decodificação
palavras com certa dificuldade e praticamente desenhava seu nome. Para Chartier
(2011, p. 57) ―passar de uma cultura oral para uma cultura escrita não é somente uma
maneira de adquirir uma técnica, é mudar o modo de pensamento‖, considerando que a
escrita é a transcodificação da fala (CHACON, 1998).
Fatores como imigração interestadual também foram apontados como uma das
causas da entrada tardia na escola, expressa por mais um aluno, ao dizer,
[...] sou de Pernambuco. Aqui em Maceió, moro há 11 anos.
Praticamente eu comecei a estudar agora. Quando eu vim pra esse
colégio. Nunca estudei na vida. A gente morava no interior, morava
distante do colégio, a gente num tinha tempo de ir para o colégio.
Trabalhava na roça. Trabalho e moro próximo do colégio (GRUPO
FOCAL – ESCOLA 3).

A narrativa acima e as outras supracitadas, neste artigo, apontaram que a história
de alfabetização dos sujeitos da EJA, participantes dos grupos focais, se intercruzam
com relação aos fatores de ordem socioeconômicos. Esses fatores impuseram fracassos,
entradas, saídas e retorno à escola, sobretudo, por ausência de políticas públicas sociais.
Alguns dos fatores que mais contribuíram para o afastamento da escola, segundo
os sujeitos, deu-se principalmente pela ausência de escola próxima à residência, à
imposição dos pais sobre as mulheres de não permitir a frequência nas escolas, o
―trabalhar na roça‖ – negaram os ―destinos naturais‖, de tornarem-se leitores
(GALVÃO, 2003). Tudo isso representa uma forma de dominação (dos pais) e exclusão
social do direito à escola, essas relações de poder representa uma forma de ―poder
simbólico23‖.

23

Segundo Bourdieu (2001, p. 11) é enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de
conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de
legitimação da dominação de uma classe sobre a outra.
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Há que ressaltar que mesmo nos dias atuais permanece no imaginário social,
com limitada superação, sobretudo na zona rural, a visão de que a mulher nasceu
―destinada‖ para cuidar da casa. Concordamos com Petit (2010, p. 61), que ao se
contrapor a essa ideia, defende que,
[...] para a grande maioria dos jovens dos bairros marginalizados, o
saber é o que lhes dá apoio em seu percurso escolar e lhes permite
construir um capital cultural graças ao que terão um pouco mais de
oportunidade para conseguir um emprego. Petit (2010, p. 61),

Nesse pensar, em meio a lembranças, os alunos da EJA tentam justificar a sua
entrada ou retorno tardio à escola, ao narrar:
[...] tenho 25 anos. Trabalho. Quando eu comecei a estudar eu tinha 5
anos, só que aí eu nunca terminei porque minha mãe engravidou. Eu
fui tomar conta da minha irmã. Quando eu fui pro colégio minha mãe
engravidou de novo. Aí, agora eu voltei a estudar. (GRUPO FOCAL –
ESCOLA 3).

Culturalmente, ainda persiste, nas famílias menos privilegiadas, irmãos mais
velhos assumirem a incumbência de cuidar dos irmãos – sejam homens ou mulheres –,
menores, deixando inclusive de ir à escola, para que os pais possam trabalhar. E antes
da idade adulta, vão para o trabalho infantil, na busca de complementar a renda da
família. A exploração da mão de obra infantil – às vezes, pelo pai da criança, ainda
impede as pessoas de terem acesso à escola. Existe ainda a cultura de que a escola não
traz melhoria para as famílias pobres. E que, não há a compreensão de que faltam
políticas públicas sociais. A falta de oportunidade de acesso à escola, também, foi
relatada:
Eu sou de Colônia de Leopoldina. Eu vim morar aqui em Maceió. Eu
não tive a oportunidade de estudar lá. Agora eu tô tendo muita
necessidade de estudo. Eu resolvi me matricular aqui. No interior não
é muito fácil pra gente viver uma vida boa. Então, muita das vezes, eu
saia de madrugada pra ir cortar cana. Quando vinha chegar em casa
era cinco, seis horas da noite, não tinha condições de trabalhar e de
estudar. Por isso, que hoje eu tô aqui procurando aprender, porque eu
preciso... Eu tenho muitas metas na minha vida. Eu acho que não é
tarde pra eu começar. (GRUPO FOCAL – ESCOLA 2).

Esse é mais um aluno que migrou de uma cidade do interior alagoano, para a
capital, na esperança de melhores condições de vida em termos de trabalho e acesso à
escola. É que as cidades oferecem poucas condições para a permanência dos sujeitos em
99

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

suas cidades de origem em Alagoas. Viveu o conflito tão comum da maioria dos alunos
da EJA, quando são obrigados a optarem por uma ocupação que lhes permite
sobreviverem, colocando, consequentemente, os estudos em último plano.
Para Silva (2013, p. 48), essa é uma situação que afeta a existência de muitos
sujeitos analfabetos que residiram, quando criança, nas cidades do interior alagoano,
tornando-os ―[...] reféns dos processos de exclusão que se propaga constantemente no
âmbito das camadas pobres da sociedade brasileira. Em meio a essas exclusões ganham
destaque a negação de vários direitos como educação, saúde, moradia, dentre outros‖.
Essa narrativa do aluno da Escola 2 foi feita com muita emoção e provocou
lágrimas entre os colegas e a professora que não fazia parte do grupo focal, mas no
momento estava retirando um material da sala de aula e parou para escutar. ―Com a
fisionomia um tanto estarrecida, depois nos confidenciou que apesar de conviver com o
aluno, cotidianamente, não conhecia a sua história‖. É importante na EJA, que os/as
professores/as, nos seus primeiros dias de aula façam atividades que provoquem os
alunos a falarem sobre as suas histórias de escolarização o que contribuirá para o
planejamento de suas aulas.
A tentativa de superação do limite do narrador fez-se presente nas suas frases
finais: ―Eu tenho muitas metas na minha vida. Eu acho que não é tarde pra eu começar‖
e os ouvintes ficaram sorridentes, com a fala conclusiva, com a compreensão que a
educação acontece ao longo da vida.
3 Do afastamento ao retorno à escola: o lugar das práticas sociais de leitura
É possível olhar de outro ângulo a história do processo de alfabetização dos
sujeitos da EJA que marcada por inúmeras interrupções – como podemos observar nos
tópicos anteriores –, o regresso é impulsionado pela necessidade de elevação da
escolaridade, que não implica em apenas certificar o sujeito; há a expectativa da
ascensão social, ou seja, da possibilidade de aprovação em concurso público ou teste
para preenchimento de vagas de melhores empregos (BRITTO, 2003).
Desde final do século passado as práticas sociais de uso da leitura e da escrita
requerem cada vez mais um leitor/escritor que seja capaz de fazer uso dessas duas
tecnologias em diversos contextos de uso da língua. Para Britto (2003, p. 197):
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[...] ser escolarizado – isto é, ter frequentado a escola por uns tantos
anos e ser capaz de ler, escrever e operar com números, bem como de
realizar determinadas tarefas em que a leitura e a escrita estão
pressupostas – é condição fundamental para participar da sociedade
com relativa independência e autonomia – o que implica entre outras
coisas a possibilidade de empregar-se, de usufruir (consumir) dos
benefícios da sociedade industrial e de manter acesso aos variados
bens culturais.

Assim, os sujeitos da EJA permanecem defrontando-se culturalmente com
práticas desafiadoras de uso da leitura e da escrita, além dos seus interesses pessoais de
futuros leitores da palavra e (re)leitores do mundo por meio das palavras lidas. Para
Certeau (2011, p. 141) ―para que haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor de
práticas sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham significados para aquele que
as realiza‖.
Um problema está posto: é o lugar atribuído às práticas sociais de uso da leitura
na escola no processo de alfabetização dos sujeitos da EJA, de modo que possam
dialogar as práticas de ensino da leitura escolarizadas e os usos da leitura nas práticas
sociais. Uma relação entre elas é defendida e postulada pela importância que as práticas
sociais de uso da escrita ocupam no mundo letrado. Desse modo, os alunos relataram os
seus interesses pela leitura de diferentes linguagens, sobretudo, após o acesso à
Educação de Jovens e Adultos. Observem o depoimento de uma aluna do grupo focal da
escola 3.
Eu tinha vontade de lê aqueles livrinhos pra contar história pros meus
filhos dormir. Assim, eles sentadinhos, deitadinhos, e eu contando a
historinha. Era um sonho que eu tinha na época que eles era
bebezinho. Eu não sabia lê. Aí, hoje em dia eu pego, onde eu acho eu
pego e leio. Assim, eu fico lendo aquelas historinha de criança. Eu
digo ô coisa linda! Não tem aquele que tem um desenhinho dentro,
aquelas coisinha, aquele do Pica-pau amarelo. Tudo quanto é de
bichinho, de desenho animado eu gosto. Revistinha tanto eu leio como
eu gosto de assistir. Eu me divirto demais.

O tempo passa, mas o desejo e o prazer pelos livros persistem no imaginário da
aluna. Ela tenta deste modo, hoje já dominando a leitura realizar a prática de ler livros
infantis. Essa prática é diferente das práticas escolarizadas da leitura na escola, é na
verdade uma prática com propósito social, sem cobranças – ler para o filho.
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De um ponto de vista histórico, é notório percebermos cada vez mais a
influência de leituras consideradas supérfluas, que fazem parte das práticas sociais dos
alunos da EJA, como exemplificamos na fala que se segue:
[...] revistinha de fofoca eu gosto de lê. Basta eu tá passando na banca
de revista tá uma fofoca de novela, eu leio, a revistinha da nobreza. Às
vezes, o que eu gosto de comprar é aquela revistinha de receita,
quando eu tô fazendo umas compras, aquela revistinha de R$1,99. Eu
levo pra casa, vamos fazer essa receita. Mas revistinha de fofoca é
interessante. (GRUPO FOCAL – ESCOLA 3).

Sem ir em busca do conhecimento das práticas sociais de leitura dos alunos a
escola anda na contramão dos interesses dos leitores. O distanciamento desses dois
mundos da leitura: o da escola e o das práticas sociais inferimos que podem explicar o
silenciamento dos alunos em sala de aula, quando práticas de leitura escolar. Para Paiva
(2009, p. 49) ―[...] a escola brasileira continua, por assim dizer, produzindo em grande
parte o analfabetismo e a subescolarização, expulsando dela os alunos (e até mesmo
professores), que não encontram respostas para o que buscam‖.
Os alunos da EJA demonstram nos grupos focais que desejam aprender a ler
para melhorar as suas relações com a leitura, nas práticas sociais cotidianas, e a sua
condição de sujeito leitor na sociedade, como demonstra a aluna: ―A primeira coisa que
eu fiz quando eu aprendi a lê foi fazer um bolo de milho [...] Eu fico tão feliz quando eu
pego uma receita e faço e dá certo‖ (GRUPO FOCAL – ESCOLA 3).
Considerando essa fala, entende-se que é necessário os/as professores/as da EJA,
terem curiosidade sobre o acesso dos seus alunos aos materiais escritos, sejam na
residência, no trabalho, na banca de revista, na igreja, enfim, nos espaços que circulam.
E nessa direção, a expressar seu contato com a leitura um aluno verbalizou
Lá em casa tem muita revista de arquitetura. O meu tio é
arquiteto. O que mais tem é revista. De vez em quando, eu vou
no banheiro eu pego um monte para ler. Se você for lá em casa o
que você mais encontra é revista, no escritório dele. Ave Maria é
o armário cheio. (GRUPO FOCAL – ESCOLA 3).
A fala do aluno aponta que ambientes letrados, sejam eles na escola ou fora dela,
na interação com o outro –, é sem dúvida uma das grandes contribuições que o leitor da
EJA dispõe, para que tenha condições de, por meio da palavra reler o mundo. As
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narrativas tiveram em muitas falas um foco autobiográfico, tanto nas conversas
informais como nos grupos focais, numa sucessão de combinações em que se
misturavam muitos fios. Para Alves (2008) só ouvindo essas narrativas é que podemos
compreender e "[...] escrever uma história [...] na qual o que conta é a experiência
cotidiana [dos] praticantes, dentro e fora dela, em todas as redes de conhecimentos e
significados nas quais aprendemosensinamos‖ (p. 133).
Nesse aspecto, as narrativas nos mostram que, mesmo diante de suas situações
de subalternidade em relação à vida, situações socioeconômicas, ou como eles mesmos
afirmam ―mesmo com todas as dificuldades da vida‖, insistem em permanecer na
escola. E nessa caminhada, no cotidiano das escolas da EJA, ao nos envolver mais com
os estudantes fomos percebendo que esses sujeitos, a cada dia na sala de aula, resistem,
permanecem burlando e nos mostraram que têm condições de aprender e superar
dificuldades enfrentadas no contexto interno e externo à instituição escolar.
4 O que a escuta das vozes nos ensinou
Este texto traz um recorte da coleta de dados da pesquisa desenvolvida no
Observatório Alagoano de Leitura em EJA que, como um dispositivo de
pesquisaformação assumiu uma metodologia de pesquisa colaborativa interventiva.
Buscamos superar a concepção de se investigar sobre os sujeitos da EJA, e passou a
investigar como sujeitos, estudantes e professores, e isso contribuiu para que todos os
envolvidos/as na pesquisa se reconhecessem como produtores/as de conhecimentos.
Ao compreendermos que o processo de alfabetização dos sujeitos da EJA
iniciou-se bem antes das primeiras tentativas de entradas na escola por meio do contato
com o universo escrito – práticas de letramento e, também, por meio da colaboração de
outros tantos sujeitos alfabetizados que tentaram à época, mesmo sem formação
específica, ajudá-los a ler e a escrever, ampliamos a nossa forma de olhar para um
processo complexo que nem sempre a escola consegue fazer com que os sujeitos
aprendam.
As vozes desses sujeitos nos ensinaram na pesquisa do Observatório Alagoano
de Leitura que muitas vezes os sujeitos socio-históricos e culturais, os alunos da EJA
começaram a sua formação leitora antes de entrarem na escola e ainda, sem serem
alfabetizados. Esse foi um sentimento nosso na escuta de suas histórias de alfabetização,
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que se mesclaram com as suas histórias de vida. Isso nos levou a compreender a
necessidade de romper com o hábito de atribuir somente sentido às experiências
escolares de alfabetização.
As narrativas dos alunos evocaram os diferentes lugares e sentidos atribuídos ao
processo de alfabetização, à época, de suas primeiras experiências escolares. O esforço
do/a professor/a para conhecer as referidas histórias pode ser um caminho para se
repensar e considerar os sujeitos da EJA em processo de alfabetização, reconhecendo
que esses sujeitos vivem e visam experiências de leituras em lugares e espaços
diferentes.
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Análise do sistema avaliativo e suas implicações na alfabetização em
contexto de fronteira

Danielle Severo Scherer
Camila Delatore Ferrari
Tamara Cardoso André
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Resumo: Analisa a proposta de avaliação para o 1º ano do ensino fundamental do município de
Foz do Iguaçu. Critica a concepção Estruturalista da Avaliação Nacional de Alfabetização
(ANA), em Língua Portuguesa, e como esta subsidia a elaboração dos instrumentos avaliativos
elaborados pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) disponíveis no site do Núcleo de
Tecnologia Educacional Municipal (NTM), Aponta a reprodução dos procedimentos didáticopedagógicos avaliativos em sala de aula. Reflete como ocorre esse processo. Conclui que pouco
contribui para que crianças de cinco e seis anos se apropriem dos usos sociais da língua escrita e
possam vivenciar experiências significativas para seu pleno desenvolvimento no contexto de
diversidade linguística.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Alfabetização. Avaliação.
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1 Introdução

Foz do Iguaçu está localizada no extremo oeste do estado do Paraná, formando tríplice
fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina. O município abriga
grande diversidade de culturas e nacionalidades, com relevância para imigrantes provenientes

de países árabes e orientais. As muitas línguas e culturas que transitam nesse espaço
estão presentes na escola e permite-nos afirmar, através das palavras de Cavalcanti
(1999), que a sala de aula multicultural e multilíngue é uma regra, e não uma exceção.
Embora a autora trate das escolas brasileiras, a afirmação descreve a cidade de Foz do
Iguaçu. Alguns estudos apresentam a diversidade linguística do município e suas
relações com o ensino de língua portuguesa. Santos e Cavalcanti (2008) apontam para a
existência de alunos que falam híbrido de português e espanhol nas escolas municipais
de Foz do Iguaçu. Berger (2015), afirma que a diversidade linguístico-cultural é uma
realidade nos espaços escolares, o que tem efeito sobre os processos educacionais.
Porém, esta autora alerta que as políticas brasileiras são construídas para uma realidade
monolíngue, desconsiderando que nas escolas há crianças que não possuem o português
como língua materna. André (2014) fez uma pesquisa etnográfica em duas salas de aula
de primeiro ano do ensino fundamental de uma mesma escola, na cidade de Foz do
Iguaçu. Observou que o livro didático produzido para um falante único condiciona
alfabetizadores a não perceberem as dificuldades no processo de alfabetização
originadas das diferenças entre fala e escrita.

Embora houvesse a presença de

diversidade linguística nas duas salas de aula observadas, crianças que falavam um
híbrido de português e espanhol e crianças que falavam uma variedade rural da língua
portuguesa, as professoras alfabetizadoras ensinavam as relações entre letras e sons sem
observar as dificuldades específicas de cada falante em relação à aquisição da escrita.
É nesse contexto que a rede pública municipal de ensino de Foz do Iguaçu está
inserida, contando com 51 escolas que ofertam a fase I do Ensino Fundamental, bem
como a modalidade de Educação de Jovens e Adultos. A educação municipal tem se
destacado pelo alto Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente à
avaliação dos anos iniciais. O IDEB avalia escolas de modo censitário, produzindo
resultados por nota obtida na Prova Brasil e dados do censo escolar, como reprovação,
aprovação e evasão. O índice é publicado a cada dois anos.
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Ideb, é uma
iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para mensurar o
desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da
combinação entre a proficiência obtida pelos estudantes em
avaliações externas de larga escala (Saeb) e a taxa de aprovação,
indicador que tem influência na eficiência do fluxo escolar, ou
seja, na progressão dos estudantes entre etapas/anos na educação
básica. (...) (INEP, 2018, p. 06)

No ano de 2017, Foz do Iguaçu atingiu a nota de 7,2 no IDEB, sendo que a meta
projetada para o município seria de 5,524. No entanto, dados do INEP mostram que o
alto índice do IDEB pela rede municipal de Foz do Iguaçu, que vem sendo obtido desde
2011, não tem sido verificado nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio,
ofertados pela rede estadual de ensino, conforme se pode verificar na tabela abaixo.
Com base nos dados do Inep (2018), a tabela abaixo sistematiza a evolução da nota do
IDEB nas escolas públicas do município de Foz do Iguaçu, comparando anos iniciais,
finais e ensino médio.

Tabela 1 – Evolução das Notas do IDEB nas Escolas Públicas de Foz Do Iguaçu
(2011-2017).
IDEB – ANO

2011

2013

2015

2017

Anos
Iniciais
do
Ensino 7,0
Fundamental Escolas Municipais.

7,3

7,1

7,2

Anos
Finais
do
Ensino 4,0
Fundamental Escolas Estaduais

4,1

4,3

4,6

Ensino Médio Escolas Estaduais

3,4

3,6

3,7

3,7

Fonte: Sistematização das autoras com base em INEP (2018) e site do IDEB/INEP
24

Fonte: IDEB/INEP – Resultados e metas. Disponível em:
<http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=280215> Acesso em 06/05/2019
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Desde 2007 a Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Foz do Iguaçu tem
promovido ações para que o município obtivesse bons escores em troca de recursos
financeiros da União. Alterou-se a rotina escolar como um todo, conforme apresentado
na pesquisa etnográfica realizada por André (2014). A autora mostra que no 1º ano do
Ensino Fundamental foi adotado, no município, o método fônico, por meio de palestras,
cursos e distribuição de materiais didáticos às escolas. No método fônico, a
aprendizagem é aferida pelo desempenho na leitura de fichas de palavras, organizadas
por uma sequência específica de letras.
A partir de 2009 o desempenho do estudante passou a ser registrado em
Pareceres Descritivos Bimestrais e Tabelas para Avaliação de Alfabetização
Municipal, disponíveis no site do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal
(NTM)25, repassado às coordenadoras pedagógicas que apresentam e dão ciência às
famílias. Ao final do bimestre, as tabelas são encaminhadas à Secretaria Municipal de
Educação para monitoramento dos resultados. Cabe ressaltar que monitoramento é um
termo advindo do gerenciamento de empresas, e não do acompanhamento pedagógico
de uma escola, conforme mostra Laval (2004), ao analisar o neoliberalismo e seus
efeitos na escola pública.
Diante do contexto exposto, este trabalho objetiva analisar o sistema avaliativo
de alfabetização em Foz do Iguaçu, por meio de um estudo sobre os instrumentos e
critérios de avaliação direcionados às turmas de primeiro ano do Ensino Fundamental,
que apontam para a presença dos subsídios indicados pela Avaliação Nacional de
Alfabetização (ANA) e sua influência no cotidiano das salas de aula. Embora a nota da
ANA não componha o IDEB, é uma política de avaliação externa que segue a lógica do
IDEB, de centralizar a educação na avaliação da aprendizagem com parâmetros
definidos por matrizes de referência de provas padronizadas.
A ANA foi instituída pela portaria nº 482, de 7 de junho de 2013, prevista no
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e está direcionada para as
unidades escolares e estudantes matriculados no terceiro ano do Ensino Fundamental,
fase final do Ciclo de Alfabetização, inserindo-se no contexto de atenção voltada à
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Disponível em: <https://www.pti.org.br/pt-br/ntm>. Acesso em 27/04/2019
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alfabetização. A ANA, segundo site do INEP26, é uma prova censitária, aplicada ao
terceiro ano do ensino fundamental das escolas públicas, visando aferir níveis de
alfabetização e letramento por meio da avaliação do desempenho em leitura, escrita e
matemática, tendo os seguintes objetivos:
i) Avaliar o nível de alfabetização dos educandos no 3º ano do
ensino fundamental;
ii) Produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino;
iii) Concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução
das desigualdades, em consonância com as metas e políticas
estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. (BRASIL,
2013).

Além dos testes de desempenho, a ANA recolhe informações sobre dois
indicadores: nível socioeconômico e formação docente da escola.
De modo a refletir como ocorre a avaliação escolar no processo de ensino,
problematizam-se as seguintes questões: os critérios propostos avaliam os
conhecimentos que envolvem os usos sociais e significativos da leitura e da escrita, ou
apenas da escrita como código? O modelo proposto verifica o aprendizado e fornece os
subsídios necessários para que as crianças sejam alfabetizadas na fronteira, ou apenas
visam atingir metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação?
Para responder a estas questões, apresenta-se breve panorama das políticas do
sistema educacional brasileiro, com vistas a refletir sobre a organização do sistema
avaliativo do município de Foz do Iguaçu, tendo por base os documentos elaborados
pela SMED e disponíveis no portal NTM, sua relação com a Avaliação Nacional de
Alfabetização (ANA) e as implicações no processo de alfabetização em contexto de
diversidade linguística.

26

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana>. Acesso em
06/05/2019
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2 Sistema avaliativo brasileiro: breve histórico
O sistema educacional brasileiro e seu Plano Decenal de Educação Para Todos
(1993-2003), foi elaborado a partir do compromisso internacional assumido na
Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jontiem, na Tailândia,
em 1990. Promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e pelo Banco Mundial.
No Brasil a adesão à declaração de Jomtien impulsionou uma série de medidas,
com destaque para a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
LDB 9394/96, assim como a adesão ao Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (PISA), em 1998, com parâmetros estabelecidos pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a criação do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB).
No que tange à Alfabetização, o ensino fundamental é ampliado para nove anos
pela Lei n° 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, institui-se a Provinha Brasil para o
segundo ano e a Avaliação Nacional para Alfabetização (ANA), esta última,
implementada pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PACTO).
Segundo Francisco (2017), a ANA é uma demonstração de que o sistema educacional
brasileiro tem direcionado suas ações com o objetivo de melhorar índices e obter lugar
de destaque nos rankings de avaliações nacionais e internacionais.
Diante do exposto, verifica-se a importância da Alfabetização para as políticas
educacionais brasileiras. Portanto, o estudo de uma realidade local e suas
particularidades, em determinado momento histórico, permite entender como ocorrem
os processos educativos e os limites dos aspectos políticos que incidem no cotidiano
escolar.
É preciso articular as políticas educacionais à prática social humana para que se
possa compreender sua intencionalidade real e intrínseca, a fim de que não seja apenas
vivenciada como fatalidade ou naturalidade. Com a intenção maior de refletir e
compreender como ocorre a avaliação e a alfabetização, do que prescrever modelos,
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passamos a descrição e

análise do sistema avaliativo de Foz do Iguaçu e suas

implicações na alfabetização de crianças em contexto de diversidade linguística.
3 Sistema de avaliação municipal e suas implicações na alfabetização em contexto
de fronteira
O Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM) de Foz do Iguaçu foi instituído em
2009, por meio de uma parceria entre o Governo Federal, o Parque Tecnológico Itaipu
(PTI)27 e a Secretaria Municipal de educação (SMED). De acordo com a página oficial,
o NTM é uma rede de comunicação e um agente de integração que socializa aos
professores da rede informações administrativas e pedagógicas da Secretaria Municipal
da Educação, com o objetivo de realizar cursos de formação continuada com ênfase na
promoção de inclusão digital e uso das novas Tecnologias de Informação e
Comunicação no ambiente escolar. Nesse ambiente virtual, somente os servidores
municipais da rede pública de ensino têm acesso ao conteúdo publicado.
De acordo com o site, o município de Foz do Iguaçu é referência em educação.
Isso decorre das ações promovidas como reforço no contraturno e aos sábados,
encontros para orientação pedagógica, avaliação diagnóstica, acompanhamento da
equipe pedagógica nas escolas e encontros de formação continuada. Os procedimentos
são consoantes à Política Educacional preconizada pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC), que objetiva a qualidade de ensino aferida pelo IDEB.
Na aba direcionada à Coordenação Pedagógica, há preponderância do tema
―avaliação‖ nos documentos orientadores. O site evidencia a forte presença da
avaliação externa orientando as políticas de avaliação municipal.
Percebe-se, em Foz do Iguaçu, uma tendência para administrar a educação
pública tendo como orientação e parâmetro a avaliação em Larga Escala, tornando o
ensino pautado na aquisição de habilidades básicas de leitura e escrita, com o objetivo
de atingir boas notas em testes padronizados. Ravitch, pesquisadora norte-americana,
aponta que as avaliações baseadas em teste-padrão e monitoramento compõem uma
27

De acordo com informações do site, o PTI foi criado pela Itaipu Binacional, para contribuir com a sua
expansão, ajudando na transformação da região por meio de pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias sustentáveis. Para isso, promove união com empresas, centros de pesquisa, laboratórios e
instituições de ensino. Disponível em: <https://ead.pti.org.br/ntm/>. Acesso em 27/04/2019.
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política que ―mudou a natureza das escolas públicas pelo país, tornando-os escores de
testes padronizados a principal forma de medir a qualidade da escola‖ (RAVITCH,
2011, p.31). A autora alerta que o ensino centrado nesses moldes leva ao estreitamento
curricular, primando pela melhoria de índices em detrimento ao conhecimento. Nessa
esteira Apple (2002), indica que as avaliações em larga escala podem levar o professor
a se ocupar somente dos resultados, e não das necessidades dos alunos.
Para Sacristán e Pérez Gómez (1998), a única razão para ocorrer avaliação da
aprendizagem escolar deveria ser pedagógica. Entretanto, na realidade observada, a
avaliação tem servido para fins de controle e melhorar índices nos rankings nacionais e
internacionais, estando mais relacionada ao ato de examinar, conforme definição de
Luckesi (2011, p. 62) ―avaliar e examinar são condutas distintas, já que examinar
consiste essencialmente em classificação e seletividade e o ato de avaliar caracteriza-se
pelo diagnóstico e inclusão‖ (LUCKESI, 2011, p. 62). Respaldadas em Casassus (2009,
p. 76) consideramos que ―a avaliação baseada em provas psicométricas referidas à
norma está desenhada para selecionar e não para incluir.‖ Ou seja, o teste-padrão não
considera as especificidades das diferentes realidades.
O site do NTM oferece ferramentas para que as escolas municipais possam
apresentar seus processos e resultados avaliativos, organizados em tabelas e gráficos. O
site orienta que as escolas apliquem provas de acordo com as matrizes de referência da
prova ANA e organizem os resultados na Tabela de Orientações para Diagnóstico das
Avaliações.
Verifica-se o caráter regulador desse sistema avaliativo, revelado na sua
contraditória objetividade, de alcançar metas quantitativas como forma de obter
qualidade no ensino. Isso leva a refletir sobre como a escola trabalha com os dados
produzidos pelas avaliações padronizadas em larga escala. O que se compreende por
qualidade? Como avaliações homogêneas podem contemplar a heterogeneidade do
contexto escolar?
Embora o site do NTM cite, na definição dos parâmetros avaliativos que
preconiza para as escolas, as matrizes de referência da ANA (2013), acrescenta outras
matrizes de referência, voltadas para a avaliação da aprendizagem do código escrito.
Nas matrizes de referência do NTM observa-se a compreensão da escrita como código,
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ao propor que serão avaliados aspectos como reconhecer as letras do alfabeto e grafar
palavras com correspondências regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e
seu valor sonoro.
Assim, a avaliação da aprendizagem proposta no site NTM é consoante ao
conceito extraído do relatório final do ―Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: os
novos caminhos‖, do Seminário de Alfabetização e Letramento em Debate, realizado
em 2006, que considera que a aprendizagem de leitura ―consiste essencialmente em
adquirir competências para decodificar‖ (BRASIL, 2007, p. 27).
Soares (2018) reflete que o emprego dos verbos codificar e decodificar na
alfabetização decorre da compreensão do sistema de escrita alfabético como um código,
conforme explica, tendo por base o seu significado literal ―o verbo codificar denota a
utilização de um sistema de sinais e ou signos que substituem os grafemas do sistema
alfabético, e o verbo decodificar denota, literalmente, a decifração de sinais ou signos
traduzindo-os para o sistema alfabético‖ (Idem, 2018, p. 47). A autora aponta a
inadequação do termo expondo que não se trata de um ―sistema de substituição de outro
preexistente‖, e reitera que ―os grafemas não substituem os sons da fala‖, e sim os
representa, constituindo–se como sistema de representação ou notacional. Nessa
perspectiva esclarece que ―a escrita alfabética foi historicamente construída como um
sistema de representação externa, que se materializa como um sistema notacional, não
como um código que esconde ou substitui os grafemas por outros signos‖ (Ibidem,
2018, p.48).
O conceito de alfabetização pautado na codificação e decodificação, de grafemas
e fonemas, está relacionado à concepção estruturalista de linguagem e os avanços no
domínio da linguística de Saussure (2010). O linguista e filósofo suíço realizou o estudo
dos signos linguísticos estabelecendo uma separação entre significante e significado,
para investigar o significante, que é a palavra escrita ou falada enquanto sistema de
combinação de sons e grafias. No estruturalismo a língua é entendida como código, um
sistema de normas mais estáveis e arbitrárias. Por isso, estudou a língua no recorte
sincrônico, ou seja, abstraindo suas mudanças históricas.
Alvarenga e Garcia (2012) refletem que a concepção estruturalista trata a
palavra viva como se fosse algo acabado e isolado das situações e experiências sociais
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humanas. Desse modo, ―nada mais faz que cortar todos os fios que ligam a palavra ao
contexto histórico de sua produção‖ (ALVARENGA; GARCIA, 2012, p. 394). Em
contextos de diversidade linguística é preciso, para o processo de alfabetização,
entender as transformações da língua e as contradições entre fala e escrita, conforme
aponta Faraco (2012, p. 121), ao afirmar que ―A língua portuguesa tem uma
representação gráfica alfabética com memória etimológica‖. Tanto a memória
etimológica, quanto a variedade linguística, faz com que a escrita seja relativamente
neutra em relação à fala:
(...) muita gente pensa que a escrita representa diretamente a
pronúncia. Trata-se de um equívoco. Primeiro, pela razão
exposta acima: o sistema tem memória etimológica. Em segundo
lugar porque a grafia – mesmo quando mantém constante a
relação unidade sonora/letra – e, em certo sentido, neutra em
relação à pronúncia. Ou dizendo de outra maneira, há muitas
formas de pronunciar uma palavra (conforme a variedade da
língua que se fala), mas há uma única forma de grafá-la.
(FARACO, 2012, p. 123)
Nenhum dos objetivos expressos na matriz de referência da ANA ou do NTM de
Foz do Iguaçu considera relações entre diversidade linguística e alfabetização. Ambos
tratam a alfabetização como ensino de um código biunívoco, ou seja, como se cada letra
tivesse um som delimitado, que não sofre mudanças na fala viva.
Faraco (2012) assevera que alfabetizar não se resume ao reconhecimento do
grafado. Reconhecer as heranças culturais herdadas pelo educando provenientes do
contexto social em que está inserido e priorizar a variedade linguística que ele utiliza é
ponto de partida para o processo de apropriação da língua escrita e seus usos no
cotidiano. O professor precisa ter intencionalidade clara das demandas educacionais,
conhecer o objeto com o qual trabalha, bem como compreender os aspectos próprios ao
desenvolvimento do aluno com quem está interagindo. O aluno, por sua vez, deve
apresentar um papel ativo no processo educacional.
André e Galvão (2015) alertam que a avaliação de larga escala pode levar a
maximizar índices de alfabetização por meio de minimização do conceito de leitura e
escrita. A prova limita-se a conter questões em que a criança deve demonstrar se
reconhece determinadas letras do alfabeto e grafar palavras estabelecendo relações entre
letras e sons.
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Záttera (2017) evidenciou o controle da ação pedagógica pelo surgimento de
―estratégias pedagógicas voltadas exclusivamente para melhorar os índices das
avaliações‖, na medida em que esse sistema induz a escola a trabalhar em busca de
resultados. Desse modo, verifica que o processo de ensino e de aprendizagem passa a
depender da avaliação, e alerta que o contrário é que deveria ocorrer.
Geraldi (2005) assinala que os procedimentos utilizados na escola estão
articulados a uma opção política subjacente à compreensão e interpretação da realidade
assumida. Dessa feita, refletimos sobre as questões prévias acerca do ensino expostas
pelo autor: ―para que ensinamos o que ensinamos? E sua correlata: para que as crianças
aprendem o que aprendem?‖ (Idem, 2005, p.40). Tais reflexões abrangem a
funcionalidade da língua na interação entre os sujeitos e extrapolam o direcionamento
de atividades limitadas aos aspectos estruturais de como, quando e o que deve ser
ensinado.
4 Considerações finais
A diversidade linguística é fator constante nas instituições de ensino,
especialmente nas cidades de fronteira, como já evidenciam pesquisas de André (2014),
Santos e Cavalcanti (2008) e Berger (2015). Nesse contexto, as avaliações em larga
escala não contemplam um ambiente multicultural, pois tende a padronizar o sistema
público de ensino por meio de seus descritores. O ato de punir ou recompensar com
verbas os municípios de acordo com seus escores gera por muitas vezes o medo e a
insegurança, por parte dos gestores municipais e também das instituições de ensino, que
direciona o trabalho, a fim de obter bons escores, objetivando, por sua vez, apenas as
metas dos testes padronizados, discriminando as diferenças sociais e linguísticas que
possuem grande representatividade nas salas de aula, bem como, não valorizam as
diferentes nuances do processo ensino e aprendizagem que o discente possui.
Consideramos que os itens avaliados na Avaliação Diagnóstica Municipal são
subjacentes às Políticas nacionais e mundiais de avaliação em larga escala e visa apenas
atender as metas preestabelecidas. Tendo em vista que os critérios propostos não
avaliam os conhecimentos que envolvem os usos sociais e significativos da leitura e da
escrita, o diagnóstico decorrente dela não pode fornecer os subsídios necessários para a
alfabetização em contexto de fronteira, na medida em que está pautado apenas no
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domínio do código. Desse modo não contemplam as diferenças entre fala e escrita
originadas da diversidade linguística presente na realidade avaliada.
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O efeito do uso de jogos na aprendizagem de ortografia

Rosy Karine Pinheiro de Araújo
Ana Cláudia Rodrigues Gonçalves Pessoa
Shirley Thayza Soares de Souza
Universidade Federal de Pernambuco

Resumo: Este estudo teve como objetivo geral analisar os efeitos do uso de jogos no ensino da
ortografia com estudantes do 3° e 5° ano do ensino fundamental. Participaram dessa pesquisa,
20 crianças de escolas públicas municipais de Recife. Foi aplicado um ditado lacunado com o
intuito de selecionar as regras contextuais que apresentavam maior dificuldade para as turmas
analisadas (M/N, C/QU, R brando, RR e R em começo de palavras.). As crianças selecionadas
para participar do estudo foram aquelas que apresentavam o maior número de dificuldades nas
regras contextuais enfocadas. Aplicamos 6 jogos de ortografia para trabalhar as regras
selecionadas, sendo dois de cada regra (um de classificação e um de escrita). Os resultados
sugeriram que após os alunos entrarem em contato com os jogos apresentaram avanços no
desempenho ortográfico conseguindo dominar a maior parte das regras trabalhadas.

Palavras – chave: Jogos. Ortografia. Ensino.
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Introdução
A escola ainda apresenta dificuldades em promover o ensino do conhecimento
ortográfico, que tende a ser baseado, exclusivamente, na memorização de regras ou
trabalhado apenas em momento de correção de produção escrita, embora algumas
pesquisas como Morais (1995), Melo e Rego (1998) já apontem inovações a esse
ensino.
Quando se pensa em aprendizado da ortografia são observadas algumas formas
de pensamento: a criança aprende exclusivamente através da memorização; ocorre a
aprendizagem sem que haja o ensino sistemático da norma; por fim, segundo os autores
acima citados, a aprendizagem de ortografia se dá através de atividades que propõem
situações que facilitem a formulação e explicitação de hipóteses, como também o
conhecimento do que está sendo estudado.
Morais (2000) indica que a ortografia é um tema querido por poucos, segundo o
autor, as dúvidas de como tratar a ortografia é o reflexo de todos os avanços que
estamos vivendo na área de língua portuguesa, nos levando a formação dos alunos no
que diz respeito a leitura e produção de textos como prioridade.
Baseado em Morais (1998), os professores devem promover em suas salas de
aula situações de ensino-aprendizagem, onde os alunos sejam solicitados a pensar,
refletir, discutir e explicar o que sabem sobre a ortografia da língua, tomando
conhecimento sobre as regularidades e irregularidades da norma. Essas últimas
requerem dos alunos certa disciplina em memorizá-las, já as regularidades são regidas a
partir de princípios gerativos, as regras.

Nesse caso, deverá haver uma tomada de

consciência dos alunos sobre como essas regras funcionam. Ao falarmos sobre
conhecimento, não podemos nos referir apenas a capacidade da criança de verbalizar
uma determinada regra, mas sobre sua capacidade de operar sobre tal aprendizado.
Para evidenciar e discutir a aprendizagem, Annete Karmiloff-Smith (1992), trata
do processo de metacognição: como as crianças pensam e aprendem. Segundo a autora,
o objeto de conhecimento pode ser redescrito em vários níveis: implícito, explícito,
explícito consciente e explícito consciente verbal.
Apoiando-se na Teoria da Redescrição Representacional desenvolvida por
Karmiloff- Smith, Silva (2017) compreende que o aprendiz reelabora continuamente as
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informações sobre a escrita correta das palavras. Devido à falta de esclarecimento sobre
o que priorizar e como orientar o aprendizado de ortografia, Almeida (2013) afirma que
se abrem lacunas no ensino, principalmente ao observar a escrita de pessoas que
concluíram o ensino fundamental e ainda apresentam muitas dificuldades ortográficas.
Para desenvolver um ensino mais reflexivo de modo que as crianças possam ser
desafiadas a redescrever seus conhecimentos, é necessário compreender o que a criança
já sabe e o que ela ainda precisa saber sobre a norma ortográfica de modo que seja
possível propor desafios para que as crianças confrontem com as hipóteses já
construídas e possam revê-las ou confirmá-las. Diante disso, os jogos têm se mostrado
um recurso interessante que pode auxiliar o docente no ensino da ortografia. Segundo
Vygotsky (2000) os jogos são formas de potencializar a aprendizagem.
De acordo com Piaget (1973) o lúdico e a educação podem caminhar juntos para que
se obtenha a concretização do aprendizado na sala de aula. Ainda segundo Almeida
(2013), o docente é responsável por mediar a situação de ensino-aprendizagem, e com
isso pode fazer o uso de jogos ortográficos, bem como de trabalhos a partir de textos e
de palavras, como, por exemplo as sequências didáticas, entre outras formas, servindo
para auxiliar os alunos no domínio da norma ortográfica, tornando o jogo ortográfico
um recurso válido e motivador.
Neste trabalho buscamos observar os efeitos do uso de jogos como contribuição
na aprendizagem de ortografia durante sessões de aplicação dos mesmos entre os alunos
do 3° e 5° anos do ensino fundamental pertencentes à rede pública de ensino.
O Ensino e a Aprendizagem da Ortografia
O ensino de ortografia ainda se dá pela repetição de regras e pelo uso de ditados
e cópia das palavras que os alunos tenham escrito de forma equivocada. Segundo
Almeida (2013) esse tipo de atitude evidencia que os professores ainda acreditam que o
aluno é um ser passivo diante da aprendizagem da ortografia. A própria autora afirma
que esse tipo de ensino foi reforçado por alguns livros didáticos, onde até pouco tempo,
viam a ortografia como algo que se aprendia exclusivamente por memorização.
Pesquisa desenvolvida por Morais e Biruel (1998) evidencia como professoras
da Rede Municipal de Ensino do Recife trabalhavam a ortografia em sala de aula. Com
esse estudo, foi verificado que a maioria das escolas não apresentava metas específicas
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voltadas para o ensino de ortografia. As professoras, em sua maioria, reservavam um
tempo durante a semana para o ensino de ortografia e, muitas vezes, esse ensino era
realizado através de ditados de palavras ou textos.
É possível afirmar que a maior parte dos professores, assim como a pesquisa
citada acima, tem o livro didático como um instrumento que os auxiliam na prática
pedagógica. A partir dessa constatação pesquisas têm sido desenvolvidas para verificar
o trabalho com ortografia em coleções aprovadas no Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD). Silva (2008) em suas pesquisas, analisou 3 (três) coleções aprovadas
pelo PNLD de 2007 e percebeu que os livros começavam a apresentar inovações para o
ensino de ortografia, onde os textos passavam a explorar determinada dificuldade
ortográfica.
Mesmo os livros didáticos passando por inovações, ainda era possível encontrar
atividades tradicionais.
Pesquisa mais recente desenvolvida por Pessoa, Silva e Nascimento (2014) sobre
o trabalho com ortografia em livros didáticos aponta a presença de muitas sequências de
atividades que propõem um ensino mais reflexivo, favorecendo a compreensão das
regras (regularidades) ou a tomada de consciência das irregularidades.
No momento de utilização dos livros didáticos ao que se refere ao ensino da
ortografia, os professores adotam posturas divergentes, uns adotam uma postura mais
preocupada com os erros ortográficos que os alunos cometem ao realizar alguma
atividade em sala de aula, outros tornam o erro ortográfico algo relevante, e de acordo
com Morais (2008), os dois estão equivocados, pois é necessário que haja intervenções
pedagógicas para que se potencialize o processo de aprendizagem, é preciso que o
professor leve o aluno a refletir sobre seu erro e não apenas corrigi-lo. Além dos livros
didáticos, como já referido, outros recursos podem contribuir para o ensino da
ortografia, dentre eles os jogos que serão objeto de análise deste trabalho.
O jogo e sua contribuição para o ensino/aprendizagem da ortografia
Admitir o uso dos jogos como uma ferramenta lúdica de ensino/aprendizagem, é
oferecer às crianças jogos que viabilizem diferentes habilidades de conhecimentos, em
relação ao ensino da ortografia, oferecer jogos que proponha reflexão sobre as palavras.

121

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

Quando os jogos passam a contribuir/participar do cotidiano escolar das
crianças, é indispensável elaborá-los de forma que atenda às necessidades e faixa etária
dos alunos, para que não haja frustrações nem desestímulos, sendo o objetivo do
professor consolidar o aprendizado.
Ao discutir sobre o jogo Almeida (2013) nos chama atenção para o fato de que
nos jogos de regras coletivos a criança não brinca sozinha, mas em interação com os
companheiros que podem apresentar níveis de desenvolvimento diferentes, os sujeitos
mais capazes contribuem para o desenvolvimento dos menos capazes, podendo,
portanto, os sujeitos menos capazes demonstrarem habilidades nunca antes vista.
Silva (2017) buscou, em sua pesquisa, verificar os efeitos da sequência didática
e dos jogos para o ensino da ortografia. Os resultados do estudo apontaram que tanto a
sequência didática quanto os jogos auxiliam o aprendizado da ortografia. Acrescenta,
ainda, que o papel da mediação docente é fundamental para que o êxito seja alcançado.
No mais, não devemos esquecer que o jogo é apenas um dos recursos
importantes que pode ser utilizado como facilitador da aprendizagem do ensino da
ortografia como mostra a autora acima, outros recursos existem e também devem ser
utilizados a fim de promover o conhecimento e aprendizagem como um todo, sem
esquecer o papel da mediação docente durante a realização da atividade com jogos.
Metodologia
A investigação pautou-se em uma pesquisa qualitativa, onde analisamos o
desempenho dos estudantes relacionados ao uso do jogo para aprendizagem da
ortografia. Participaram do estudo 20 crianças de duas escolas públicas da cidade do
Recife, onde as mesmas correspondem ao 3° e 5° anos do Ensino Fundamental.
Buscamos esses dois anos por entender que o 3° ano é quando os alunos
começam, de fato, a se integrar com a ortografia e o 5° ano por ser o momento que estão
finalizando uma etapa da escolarização.
As crianças que participariam das sessões dos jogos foram selecionadas por
meio da aplicação de um ditado diagnóstico de palavras realizado com todos os alunos
de ambas às turmas. A partir da análise do ditado aplicado no 3° e 5° ano, foram
selecionadas as regras contextuais que apresentaram maior quantidade de erros nas
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turmas que responderam ao ditado. Selecionamos 10 alunos de cada turma, que
apresentavam erros na escrita de um maior número de regras contextuais selecionadas.
As regularidades que passaram a ser o alvo de nossa investigação foram:


Uso do M e N em final de sílabas (marca de nasalização);



Uso do C e QU;



Uso do R (R brando, RR e R no início de palavras).

Usamos seis jogos, sendo sempre um de classificação e um de escrita para cada
regra.
Como critério para a elaboração do jogo, partimos da pesquisa realizada por
Almeida (2013) e da adaptação de alguns dos jogos construídos pela autora como o de
classificação de palavras de M/N ―É com M ou N?‖, o jogo de classificação de palavras
C/QU ―Jogo da memória‖ e o de escrita das palavras C/QU ―Na trilha do C ou QU?‖.
Os demais jogos, como o de escrita de M/N ―Desafio da escrita – M ou N‖, o de
classificação e escrita de R/RR ―Garimpo de palavras‖ e ―Quem faz 12 primeiro?‖
elaboramos para esta pesquisa.
Dividimos os jogos da seguinte forma: 2 jogos de cada regra, cada regra tinha 1
jogo de classificação de palavras e 1 de escrita de palavras. Ao todo, como já
informado, foram aplicados 6 jogos. Como Almeida (2013), optamos por oferecer
atividades lúdicas onde os alunos precisariam sistematizar a classificação de palavras
que compartilham determinado grafema, posteriormente, foi exigido um maior domínio
das regras, com o jogo de escrita, já que o aluno precisaria fazer o uso de sua memória
para recordar palavras que continham o grafema.
Para a aplicação dos jogos, foram necessárias 10 sessões, tanto para 3° ano
quanto para o 5° ano. Os estudantes foram divididos em 3 grupos de 4 ou 3 alunos,
esses grupos não eram fixos, havia sempre uma troca entre os componentes orientada
pela pesquisadora e todos participavam no mesmo momento. As sessões dos jogos
aconteciam sempre que a professora autorizava, uma ou duas vezes na semana e
aconteciam na sala de leitura da escola, onde todas as situações foram videogravadas.
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Depois da aplicação de todos os jogos, reaplicamos o ditado, o mesmo aplicado
antes das sessões dos jogos, com a intenção de realizar um diagnóstico final, avaliando
assim se havia ocorrido avanços no desempenho ortográfico das regras trabalhadas.
Os resultados de nossa pesquisa, para um melhor entendimento, serão divididos
em quatro etapas: na primeira etapa trataremos do desempenho ortográfico dos alunos
do 3° ano e do 5° ano, na segunda, os dados referem-se ao instrumento de pesquisa
utilizado (jogos ortográficos) tanto na turma do 3° ano quanto na turma do 5° ano, na
terceira, será feito uma análise sobre a reaplicação dos jogos ortográficos e na quarta,
um comparativo entre o domínio ortográfico dos 20 participantes, buscando, assim,
identificar os efeitos na aprendizagem a partir do instrumento utilizado.
Análise do desempenho ortográfico no ditado de palavras dos alunos do 3° ano e
do 5° ano.
Ao iniciar a aplicação do ditado de palavras na turma do 3° ano, notamos que os
21 alunos que havia na sala eram bem receptivos e apenas alguns reclamaram de ter que
realizar um ditado com receio de serem avaliados. Na turma do 5° ano, havia 22 alunos
e quando ouviram a proposta do ditado, demonstraram surpresa e temor, em seguida
logo perguntaram se eles receberiam alguma ―nota‖ por isso.
Foi então que percebemos que o ditado ainda é utilizado como prática
disciplinadora, uma forma de manter um controle da turma. Para melhor visibilidade de
como foi o desempenho dos alunos diante das regras regulares contextuais indicaremos
no gráfico 1 onde apareceram maior e menor dificuldade ortográfica.
Gráfico 1 – Quantidade dos alunos que erraram ao escrever utilizando as regras
ortográficas contextuais.
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Como observado no gráfico, à regularidade que apresenta maior dificuldade é R
(R brando, R início de palavra e RR) quando comparado às demais regras. Isso porque o
5° ano teve um índice maior de dificuldade nessa regra. Na turma do 3° ano 85% dos
alunos não apresentaram domínio e no 5° ano 95,45% dos alunos.
Apresentando o segundo menor domínio encontramos M/N para marcar
nasalização (3° ano – 85,71% e a 5° ano – 81,81%), em terceiro lugar, encontramos o
uso de C/QU (3° ano – 57,14 % e o 5° ano – 72,72 %).
Dessa forma optamos por construir os jogos ortográficos das regras M/N, C/QU
e R/RR buscando facilitar a compreensão dos seus respectivos usos.
Acreditamos, ainda, que no caso R/RR o percentual de erros termina se tornando
maior quando comparado aos valores das demais regras porque são várias regras
implicadas no mesmo grupo, mesmo assim, sentimos a necessidade de manter essas
regras no nosso estudo.

Aplicação dos jogos
Os jogos, como citados anteriormente, eram divididos em duas etapas, uma de
classificação e outra de escrita. Pensamos dessa forma para que os alunos pudessem
vivenciar graus de dificuldades diferentes. Nos jogos de classificação, era possível que
os participantes acertassem ao acaso, esse acerto fazia com que as crianças que tinham
mais dificuldades vibrassem mais, como é o caso do ―Jogo da memória‖ que não
necessitava de um grau elevado de conhecimento.
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No momento da aplicação dos jogos, a pesquisadora, em todos os momentos, se
dispôs a ler as regras do jogo e esclarecer as dúvidas. A mesma também sempre estava
atenta e fazendo as devidas observações durante a aplicação do jogo, como: todos
seguiam as regras lidas pela pesquisadora? Qual/Quais aluno(s) apresenta domínio
sobre o jogo? O objetivo do jogo era alcançado? Como ocorria a interação e troca de
informação entre os grupos, isso facilitava no desempenho? Para que essas perguntas
fossem respondidas, a pesquisadora utilizava a intervenção em alguns momentos, como
forma de instigá-los a interagirem durante a realização dos jogos.

Primeiro encontro
Utilizamos esse primeiro momento de contato nas turmas dos 3° e 5° anos (os
alunos estão numerados de 1 a 20, sendo de 1 a 10 os pertencentes ao 3º ano e de 11 a
20 os alunos do 5º ano). Em conversa com os alunos eles informaram quais regras
ortográficas já havia sido trabalhada em sala e se costumavam utilizar algum jogo nas
atividades escolares. Por fim, a pesquisadora explicou como procederia durante os
encontros. Quando a pesquisadora informou que os encontros seriam para jogar, os
alunos ficaram eufóricos por se tratar de uma atividade lúdica. No mais, firmou-se um
contrato onde eles mesmo se dividiriam, sem intervenção da pesquisadora, em 3 equipes
de 4 ou 3 alunos cada, e que cada jogo as ordens dos alunos nas equipes seriam
reconstruídas pela pesquisadora.
O foco da pesquisadora nesse primeiro momento era entender quais as ideias
iniciais dos alunos a respeito do uso da regra M/N. A pesquisadora leu as regras e em
seguida iniciaram o jogo. Mesmo lendo às regras as crianças demonstraram não ter se
apropriado da mesma. Antes de iniciar a primeira partida, a pesquisadora foi logo
solicitada a reler toda a regra novamente.
Não houve mediação por parte da pesquisadora durante a realização desse jogo,
apenas foram feitas pequenas intervenções para o esclarecimento de dúvidas por parte
de alguns alunos. As crianças começaram jogando um jogo de classificação de palavras,
―É com M ou N?‖ onde tinham que completar a palavra selecionada por eles com as
letras M ou N. Exemplo: CA__PO/ PA__DEIRO/ A__JO/ RA__PA/ TE__PO/
BA__BU/ TA__QUE, dentre outras.
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Nesse momento a pesquisadora observou que após a citação da regra pelo aluno
4, 60% alunos relembraram a regra que já havia sido trabalhada recentemente pela
professora da turma.
Com o término da última partida do jogo de classificação M/N, a pesquisadora
relembrou a regra explicitada pelo aluno 4, no momento anterior, para poder dar início
ao próximo jogo.
Seguimos então para o jogo M e N de escrita, ―DESAFIO DA ESCRITA – M
OU N?‖, nesse jogo os alunos tinham de escolher uma figura e através do alfabeto
móvel, fazer o uso da sua escrita correta. Foi importante perceber, que o jogo de escrita
foi mais fácil de trabalhar uma vez que o de classificação, realizado anteriormente, fez
com que eles refletissem bastante e discutissem entre si deixando o segundo jogo mais
tranquilo.
Era comum discussão sobre as regras entre eles e suas equipes. Havia sempre
um aluno por equipe que tinha um domínio maior sobre a regra e que conseguia
verbalizar a regra alertando os demais. Ganhava ambos os jogos quem acertasse mais
palavras, essa avaliação era feita pela pesquisadora com a colaboração de todo o grande
grupo, levando sempre a turma a refletir sobre a regra trabalhada.
Na turma do 5° ano, composta pelos alunos numerados do 11 ao 20, nosso
primeiro encontro ocorreu na biblioteca da escola, apresentamos como seriam nossos
encontros e em seguida a aluna 18 já perguntou o que ganharia se realizasse o jogo. Por
se tratar de uma turma mais avançada, com os alunos numa faixa etária entre 11 e 14
anos, eram mais tímidos e interagiam pouco o que fez com que a pesquisadora optasse
por estar sempre mudando a organização das equipes.
Os jogos trabalhados foram os mesmos da turma do 3° ano. Houve uma certa
desenvoltura por parte dos alunos do 5° ano no momento da aplicação dos jogos, a
pesquisadora passou a intervir para que pudessem compreender como estavam
aplicando a regra, a fim de que os alunos com dificuldades de assimilação pudessem
compreender melhor. No momento da aplicação do jogo de classificação da regra M/N,
duas equipes não erraram nenhuma das palavras que precisaram completar, embora a
equipe 3 tivesse tido um pouco de dificuldade em algumas rodadas. Por essa razão, a
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pesquisadora solicitou que as equipes 1 e 2 respondessem a algumas provocações
realizadas pela mesma. Como exemplificado do extrato 1:
Extrato 1 – 5° ano
Pesquisadora: Equipes 1 e 2 encontraram algum erro nas palavras da equipe 3?
Aluno 15: Sim.
Pesquisadora: Se por acaso a equipe 3 tivessem preenchido a palavra M ao invés de N,
eles acertariam.
Aluno 20: Sim
Pesquisadora: Por que estaria certo?
Aluno 14: Porque antes de P e B se escreve M. E eu jogo futebol, professora. Sei que
CAMPO se escreve com M e não com N.
Ao exemplificar que jogava futebol e sabia que a palavra CAMPO é escrita com M, no
subgrupo 3, dois alunos levaram a mão a cabeça.
Aluna 16: Olhem, aqui tem P e antes de P se escreve M, não é isso, professora?
Pesquisadora: Isso mesmo, aluna 16.
Com essas verbalizações, a pesquisadora considerou que todo o grande grupo
havia compreendido a regra.
Segundo encontro
No segundo encontro aplicamos os jogos de C/QU de classificação e escrita,
―Jogo da memória C/QU‖ e ―Na trilha do C ou QU‖, respectivamente. A pesquisadora
sempre foi muito bem recebida pelos alunos de ambas turmas 3°/5° anos. As crianças
pareciam estar gostando dos momentos da atividade o que influenciava diretamente nas
aplicações dos jogos, por estarem sempre animados e dando o máximo de si.
Em relação ao 3° ano, percebemos que essa regra contextual foi a mais rápida a
ser apreendida durante as jogadas, embora a aluna 1 houvesse retrocedido quando
avaliamos o segundo ditado, como será mostrado posteriormente no quadro 2.
Ao iniciarmos com o jogo de classificação percebemos que as crianças tiraram
muitas dúvidas com a pesquisadora em relação à regra, o que parece ter contribuído
com o desempenho no jogo de escrita, apesar desse ser mais complexo, pois passaram a
discutir no grupo e refletir, entre elas, sobre as palavras e sua escrita.
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Na primeira rodada do jogo de classificação ―Jogo da memória C/QU‖, a aluna 1
deveria pegar as cartas que tivesse a escrita iniciada por C ou QU. Mas virou as cartas
com as figuras de ―cobra e queijo‖, o extrato 2 retrata esse momento
Extrato 2 – 3° ano
Aluna 1: Professora, a palavra COBRA começa com C e a palavra QUEIJO também
começa com C.
Pesquisadora: Por que você acha isso, Aluna 1?
Aluna 8: Professora, calma! Aluna 1, presta atenção! C com E faz CE e não QUE.
(A ALUNA 1 OLHA PARA PESQUISADORA AINDA EM DÚVIDA)
Aluna 8: Professora, ela é do meu grupo, eu posso ajudar?
Pesquisadora: Claro!
Aluna 8: Aluna 1, olha bem, C com E não forma a palavra QUEIJO.
(A ALUNA 1 VOLTA ATRÁS E DEVOLVE AS CARTAS AO JOGO)
Pesquisadora: E aí, 1. Conseguiu entender?
Aluna 1: Sim, professora.
Pesquisadora: Quer explicar para turma o que entendeu?
Aluna 1: Entendi que C com E faz CE e não QUE e QUEIJO é com QU.
Pesquisadora: Todos concordam?
Grande grupo: Sim!

Nesse momento, a pesquisadora entendeu que pela aluna 1 verbalizar e
contextualizar a regra, ela conseguiu obter um avanço. Porém, podemos observar que
esse avanço apenas ocorreu no momento do jogo. Talvez, para essa criança, fossem
necessárias mais atividades que aprofundassem a reflexão sobre o uso dessa regra, visto
que no ditado final a criança apresentou erro na escrita da regra.
Como um momento de reflexão, a pesquisadora, após o término do jogo de
classificação ―Jogo da memória C/QU‖, solicitou que os alunos relembrassem as regras
utilizadas por eles para conseguir jogar. Todos verbalizaram os momentos em ambas as
turmas.
Como o jogo de escrita C/QU foi um pouco mais demorado que os demais, a
pesquisadora teve dificuldades em deixar que as equipes 2 e 3 do 5° ano não intervissem
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na jogada da equipe 1 e assim respectivamente, o que atrapalhou um pouco na
observação.
O mesmo aconteceu na turma do 5° ano, a aluna 18 queria sempre ser a primeira
jogar, sem levar em consideração que a primeira equipe a jogar seria o ganhador do par
ou ímpar. A pesquisadora precisava intervir a todo o momento sobre a postura da aluna
18, dificultando o caminhar das jogadas.
É interessante notar que essa atitude da aluna 18 demonstra a entrada dos alunos
na situação do jogo, por seu ―espírito‖ competitivo, querendo ser a primeira a jogar ou
querer estar sempre à frente do seu adversário no momento do jogo.
Os alunos ficavam monitorando o seu próprio desempenho, como também os de
todos que estavam jogando, mesmo a pesquisadora solicitando que eles não
interferissem nas jogadas dos grupos concorrentes. Por outro lado, em situação de
ensino, algumas interferências podem até ser solicitadas, pois podem favorecer a
confrontação de hipóteses levando os alunos a chegarem a respostas corretas.
Nos momentos das jogadas, percebemos que alguns alunos tinham dúvidas sobre
como notar a palavra e verbalizá-la, uma vez que não era comum a escrita da palavra
em seu dia a dia. A pesquisadora foi bastante questionada quanto à confirmação da
escrita das palavras.
Em suma, a regra contextual C/QU foi bem desenvolvida nos dois grandes
grupos, 3° e 5° anos. Houve uma interação maior que o primeiro encontro, os alunos
estavam sempre em discussão e pudemos perceber que os alunos que tinham mais
facilidade na aprendizagem da regra estavam sempre corrigindo ou levando o outro que
apresentava dificuldade a refletir.
Terceiro encontro
Nesse momento realizamos a aplicação dos jogos de R/RR. As situações das
equipes, em ambas as turmas se apresentam bastante semelhantes.
Na turma do 3° ano todos os alunos selecionados erraram o uso do R/RR na
composição das palavras do primeiro ditado, optamos por deixar essa regra por último,
para que pudéssemos trabalhá-la sem tanta euforia dos jogos inicias e em busca de um
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melhor rendimento dos alunos. Na turma do 5° ano apenas três alunos (13, 15 e 18) do
total de selecionados fizeram o uso R/RR adequadamente nas palavras do ditado 1.
Como de costume, primeiro aplicamos o jogo de classificação de palavras ―É
com R ou RR?‖. Os alunos receberam uma cartela/tabela com velcro e palavras
formadas com R início de palavras, R brando e RR, eles tinham que fazer a associação,
colocando as palavras na cartela de acordo com sua classificação. Ganhava o jogo quem
acertasse o maior número de palavras.
Dessa forma, percebemos que a equipe 3, formada pelos alunos 1, 4, 7 e 10
apresentaram bastante dificuldade em manter apenas uma alternativa verdadeira com a
palavra ―raposa‖ e começaram a entrar em conflito. Segue exemplo de verbalização
abaixo.
Extrato 3 – 3° ano
Pesquisadora: a palavra ―raposa‖ é um R ou dois?
Aluna 7: Professora, pelo que sei é com apenas um R.
Pesquisadora: E por que é com apenas um R?
Aluna 1: Não sei, só sei que é.
Aluna 7: RAPOSA não pode ter dois RR no começo da palavra, diz a ela, tia.
Pesquisadora: o que vocês acham?
Todos concordam.
Em relação ao uso do R entre vogais ainda houve momentos de dúvidas e
desacordos como na palavra PIRATA, onde a aluna 1 afirma que possui dois RR.
Porém, as crianças argumentavam e chegavam a um consenso sobre a melhor forma de
grafar a palavra.
Silva (2017) afirma que os jogos aplicados em sua pesquisa apresentaram uma
contribuição para o aprendizado da ortografia tanto quanto o uso das sequências
didáticas, porém a pesquisadora refere que sua mediação durante a realização dos jogos
foi de extrema importância para esse fato, sugerindo um controle mais rigoroso, sempre
levando os alunos a refletir em cada rodada dos jogos. Percebemos no nosso estudo a
necessidade de ampliar mais a mediação nos momentos dos jogos, porém, em virtude do
tempo escasso não foi possível realizar tal intervenção.
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No nosso estudo, os alunos do 5° ano, após a exemplificação da regra por parte
da pesquisadora, a equipe 2 composta pelos alunos (11, 12, 15 e 17) a fim de terminar
primeiro, logo perceberam que havia cometido erros, como notamos no extrato 4.
Extrato 4 – 5° ano
(Enquanto a pesquisadora distribuía as palavras pelas equipes, a equipe 2 foi se
antecipando e fazendo as classificações das palavras rapidamente).
Aluno 15: Acabamos professora.
Pesquisadora: Já? Mas eu nem terminei de distribuir as palavras com os demais
grupos.
Aluno 15: Eita, tem algo errado nisso aqui.
(Logo em seguida, o aluno 15 começa a descolar as palavras e refletir sobre o som do
R).
Aluno 11: Ei, tá errado mesmo.
(Os 4 alunos da equipe começam a repetir as palavras e indicar a quantidade de R que
tem presente nas palavras. Especificando cada uma delas, vindo a acertar todas elas).
Para tratar do extrato 4 referenciamos Silva (2017) […] ―A vontade de vencer o
adversário é um elemento que impulsiona o jogador na tomada de decisão, que de forma
(in)direta promove aprendizagens, para ganhar a partida.‖
Jogo de escrita de palavras do R/RR, ―Quem faz 12 primeiro?‖ tem como
objetivo fazer com que os alunos reflitam sobre a escrita das palavras que serão
disponibilizadas pela pesquisadora através de imagens num tabuleiro. Os alunos, que
estarão divididos em 3 equipes de 4 e 3 alunos cada, irão escolher por meio do
tabuleiro, uma figura e então, através do alfabeto móvel, escreverão a palavra
correspondente a figura.
No 5° ano aplicamos o jogo no mesmo formato, as 3 equipes conseguiram o
domínio da regra. Apenas os alunos 15, 16, 19 e 20 erraram duas palavras, mas logo
perceberam os erros, após um momento de reflexão e leitura das palavras.
Aproveitando o momento de dúvida, a pesquisadora solicitou que todo o grupo
lesse pausadamente as palavras ―bailarina e barriga‖, na tentativa de fazer com que os
alunos 15, 16, 19 e 20 percebessem a diferença sonora, e também utilizando o momento
como um reforço positivo para aqueles que já apresentam um domínio sobre a regra. Foi
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necessário a pesquisadora refletir com os alunos várias vezes sobre a regra para que os
alunos 15, 16, 19 e 20 conseguissem compreender.
A pesquisadora ainda completa esse momento reforçando onde se encontra a
letra R em cada palavra, pois mesmo com leitura pausada, a aluna 19 apresentava
dificuldades.
Mesmo em determinados momentos os alunos não verbalizando as regras, não
podíamos afirmar que não houve compreensão do princípio gerativo da regra. Morais
(2008) afirma que se a explicitação verbal tende a revelar um conhecimento consciente,
a falta de explicitação não pode ser considerada como falta de conhecimento.
Reaplicação dos jogos ortográficos.
Para relembrar as regras contextuais trabalhadas, foi proposto a reaplicação de
todos os jogos. Dessa vez a pesquisadora informou a todos os participantes que não
haveria nenhum tipo de intervenção da parte dela e que os alunos precisariam se
comunicar e refletir mais sobre cada rodada.
A pesquisadora, novamente, leu todas as regras do jogo. Mesmo antes de
terminar, muitos dos alunos já falaram que não precisava fazer a leitura e que ainda se
lembravam da regra. O primeiro jogo foi o de classificação M/N, após o início da
partida já foi possível perceber que apenas a aluna 9 demonstrava ainda não
compreender a regra estudada.
No jogo de escrita M/N, a turma do 5° ano permaneceu com as mesmas equipes
do jogo anterior, para que a pesquisadora pudesse ter a confirmação de sua evolução.
Então, portanto, percebeu que a equipe formada pelos alunos 14,15,18 e 19 ainda não
compreendiam a regra contextual trabalhada.
Mesmo alguns alunos apresentando algumas dificuldades, foi possível analisar
que o tempo gasto entre a primeira aplicação do jogo foi bem menor que a segunda,
fazendo-nos entender, que na reaplicação, os alunos estavam mais atentos e com uma
melhor desenvoltura diante das rodadas.
Os alunos estavam realizando a leitura e escrita das palavras entre si, mesmo
solicitando a presença da pesquisadora, a mesma só interviu para informar sobre os
acertos e erros das equipes e para esclarecer algumas dúvidas das regras do jogo.
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Os jogos destinados à trabalhar regra contextual C/QU foi o próximo a ser
trabalhado. Todos os alunos se saíram muito bem nos dois jogos, de classificação e
escrita.
Quando reaplicamos o jogo do R/RR, percebemos que os alunos já conseguiam
fazer o uso do R corretamente nas palavras escritas.
Com o fim das aplicações dos jogos, observamos que, de modo geral, as crianças
avançaram em, pelo menos, alguma das regras trabalhadas. Chamou-nos a atenção que
o aluno 14 e 15, mesmo na reaplicação dos jogos ainda apresentava a falta de domínio
sobre o emprego do M em final de sílaba e do R brando.
Comparativo de desempenho ortográfico entre os participantes do primeiro ditado
DP 1 e no segundo ditado de palavras DP 2, nas turmas do 3° e 5° anos.
Com o objetivo de caracterizar os efeitos da aplicação dos jogos ortográficos em
relação à aprendizagem dos 20 alunos participantes da pesquisa reaplicamos o ditado de
palavras, o mesmo aplicado no início da pesquisa. Para viabilizar a contextualização do
comparativo, o quadro 2 apresenta uma análise de desempenho dos alunos após a
realização da reaplicação do ditado de palavras.

Quadro 2 – Desempenho dos alunos do 3° ano e 5° ano nas regularidades
contextuais no DP 1 e DP 2.

Alunos
Regularidades
Contextuais

5° ano

3° ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DP
Brando
R Em início de
palavras
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Forte entre vogais
M Em final de sílabas
N
C Notando o fonema
QU K/

Legenda:
Crianças que avançaram na compreensão das
regras
Crianças que permaneceram sem consolidar as
regras
Crianças que retrocederam na aplicação do
ditado final
Crianças que permaneceram acertando

Analisaremos a ordem das regras iniciando pelas que os alunos apresentaram
maior dificuldade para as que os alunos apresentaram menor dificuldade no ditado
inicial. Os dados analisados indicam que o R foi a regra com o maior percentual de
erros. Para isso segue as variações e os tipos de erros encontrados.
Uso do R início de palavras, RR e R brando: na primeira aplicação do ditado foi
possível diagnosticar que na turma do 3° ano 85% dos alunos e no 5° ano 95,45% dos
alunos apresentaram dificuldade nessa regra. Já no segundo ditado observamos:


R em início de palavra não apresentou erros por parte dos alunos, chamando a
atenção para o desempenho do aluno 3 que evoluiu nessa etapa.



Para o RR entre vogais, notamos que todos os alunos do 3° ano conseguiram
evoluir, mas apenas 3 (três) alunos do 5° ano conseguiram o feito e 6 alunos (1,
3, 4, 5, 6 e 10) continuaram a apresentar dificuldades, levando-nos a entender
que a regra não foi bem compreendida devido ao tempo escasso que
impossibilitou uma mediação mais atenta.



R brando. Dos 4 alunos (3,6,12 e 13) que apresentaram dificuldades no início da
pesquisa, apenas o aluno 6 não evoluiu em seu desempenho, apresentando
dificuldade no jogo de escrita o que se refletiu na reaplicação do ditado.
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O uso do M/N em final de sílabas: no 3° ano – 85,71% e no 5° ano – 81,81% da
turma apresentaram dificuldades no primeiro ditado. Dos 20 alunos selecionados, ao
todo, 18 alunos apresentaram dificuldades na aplicação da regra. Durante a aplicação do
jogo de classificação, 5 alunos continuaram apresentando dificuldades eles conseguiam
verbalizar as regras mas o desempenho não correspondeu a sua escrita, que pôde ser
comprovado na reaplicação do ditado.
No uso da regra contextual C/QU observamos que 40% do total de alunos
apresentaram dificuldades no uso da regra no primeiro ditado. Os alunos 1 e 19
iniciaram a pesquisa sem apresentar dificuldades na regra e regrediram apresentando
dificuldades em sua aplicação durante a reaplicação do ditado. Vale salientar que os
alunos 1 e 19 apresentaram dificuldades durante jogo de escrita da regra, o que pode-se
considerar que os mesmos não conseguiram o domínio da regra, e realizaram o primeiro
ditado escrevendo a palavra de forma aleatória. Esses dois alunos precisariam de um
tempo maior e de ampliação de atividades para se apropriar da regra, o que poderia ser
feito em situação de sala de aula.
Ao analisarmos o quadro 2, percebemos que os alunos 14 e 15 no ditado inicial
apresentavam dificuldades apenas nas regras R/RR e M/N e permaneceram com a
mesma dificuldade no final da pesquisa. A aluna 14 apresentou bastante dificuldade na
realização dos jogos, principalmente nos de escritas, esperava sempre pela resposta da
sua equipe. O aluno 15 apresentou um bom desempenho em todos os jogos, o que não
se refletiu na realização do segundo ditado. Consideramos assim como Silva (2017),
que talvez uma mediação mais intensa durante as sessões dos jogos, fizesse os alunos
melhorarem o domínio para as regras ortográficas trabalhadas.
Três alunos regrediram diante das regras contextuais trabalhadas. Evidenciando
que esses alunos precisavam de maior tempo e mais investimento, em uma situação de
ensino, para superar as dificuldades. Em geral, podemos afirmar que o jogo contribuiu
para o melhor desempenho dos alunos na aprendizagem da ortografia como confirma
Almeida (2013) e Silva (2017) ao apresentarem, também, em sua pesquisa dados
relevantes a essa confirmação.
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Conclusão
Tendo como foco principal considerar o potencial dos jogos, fomos verificar a
sua contribuição para o aprendizado da ortografia – regularidades contextuais.
Após as sessões dos jogos, os alunos foram submetidos à reaplicação do ditado e
percebemos que dentre os alunos do 3° ano apenas o aluno 1 retrocedeu no desempenho
(na regra C/QU) e no 5° ano, apenas 2 alunos (19 e 20) retrocederam no
desenvolvimento. 17 alunos avançaram na compreensão em pelo menos uma das regras
e 10 alunos permaneceram sem consolidar ao menos uma das regras.
No mais, entendemos que os avanços proporcionados pelo uso dos jogos
ortográficos contribuíram para um maior desempenho dos alunos, tornando o jogo um
instrumento válido e motivador.

Porém, se faz necessário realizar uma mediação

consistente durante a aplicação de jogos e avaliar sempre os avanços de cada aluno.
Pois, alguns parecem compreender os princípios gerativos durante a realização da
atividade, porém, nos momentos de escrita, continuam apresentando dificuldades no uso
da regra, o que revela a necessidade de um maior tempo de reflexão sobre a regra para
determinadas crianças.
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Cadernos de alunas da Educação de Jovens e Adultos - EJA: o que
dizem sobre a aprendizagem da escrita?

Monaliza Barbosa Moraes
Marta Lima de Souza
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: A comunicação insere-se em "Alfabetização e Educação de Jovens, Adultos e Idosos"
e traz um recorte da pesquisa que analisou a aprendizagem da escrita em dois cadernos de duas
estudantes. As questões orientadoras foram: 1) qual a concepção de escrita que aparece nos
cadernos? 2) o que contou como escrita? 3) que oportunidades de aprendizagem da escrita
foram construídas? 4) quais foram os usos e as funções da escrita? O referencial teórico apoiouse em FREIRE (1967), GOMES ET AL (2017), VIÑAO (2008) entre outros. Trata-se estudo
qualitativo (MOREIRA e CALEFFE, 2008) que buscou semelhanças e diferenças entre as
aprendizagens da escrita. Os resultados apontaram a escrita focalizada em um trabalho
ortográfico com cópias mecânicas e sem sentidos, além da infantilização das adultas. Indicamos
a aprendizagem da escrita com base nos gêneros textuais, relacionada aos usos e às funções
sociais, visando à formação de sujeitos autônomos e emancipados.

Palavras-chave: Escrita. Cadernos. Educação de Jovens e Adultos.

Introdução

A comunicação insere-se no grupo temático "Alfabetização e Educação de
Jovens, Adultos e Idosos" e visa apresentar um recorte da pesquisa sobre a
aprendizagem da escrita com base na análise de dois cadernos de alunas em processo de
alfabetização na Educação de Jovens e Adultos - EJA em diferentes tempos, porém não
distantes e em duas escolas do estado do Rio de Janeiro. Inscreve-se também nas
atividades do grupo de pesquisa Linguagens, Interculturalidades, Gêneros e Afetos –
L.I.G.A./UFRJ.
A EJA caracteriza-se como uma modalidade de ensino de Educação Básica com
o objetivo de reparar uma dívida social e histórica junto aos sujeitos que foram
excluídos do direito à educação. Esta modalidade tem como primeira particularidade o
trabalho pedagógico a partir do universo cultural de frações da classe trabalhadora
(Rummert, 2003) que retornam à escola para efetivar o direito à educação, como
ampliação do exercício pleno da cidadania de jovens e adultos. Uma segunda
particularidade refere-se à especificidade da EJA, que deve ser pensada para os jovens e
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adultos que não são crianças, pois são sujeitos com múltiplas vivências e saberes
construídos nos contextos culturais em que vivem.
Em geral, os sujeitos da EJA são vistos como uma massa de indivíduos sem
identidade que trazem a marca do ―fracasso escolar‖. Contudo, é importante
compreender que, além de ser um direito, o acesso a um ensino de qualidade é também
uma dívida do Estado por configurar-se como um bem simbólico negado à população
menos favorecida economicamente. Porém, cabe ressaltar que a EJA não se configura
como uma educação compensatória, visto que, de acordo com as concepções defendidas
por estudiosos como (Freire, 1967; Barreto e Barreto, 2005; Vóvio e Corti, 2007;
Ribeiro, 2011; Leite e Gazoli, 2012; entre outros) a modalidade deve ser desenvolvida a
partir das necessidades e da realidade nas quais eles estão inseridos, com proposição de
temas elaborados conforme a demanda de cada turma, e não em uma única proposta que
sirva para todos, como se fosse uma regra a ser seguida.
A inquietação sobre a aprendizagem da escrita com jovens e adultos origina-se
ainda na infância, muito antes da entrada no ensino superior, pois a pesquisadora
conviveu com um familiar estudante da EJA, a qual pôde observar assistematicamente o
quanto o retorno à escola foi importante para ela. O ingresso na Pedagogia e o acesso
aos estudos sobre o campo pedagógico da EJA ao longo do curso intensificaram o
desejo de compreender a aprendizagem da escrita com esse público, sendo
potencializado pela realização de estágio obrigatório em um Centro Integrado de
Educação Pública (CIEP) ao ter contato com os estudantes, a prática pedagógica, os
materiais didáticos e os cadernos escolares. Desse modo, foram três os motivos
originários da pesquisa: a vivência pessoal, o conhecimento teórico sobre a modalidade
na formação de professores e a experiência de estágio.
O presente artigo organiza-se nesta introdução, na qual situamos o estudo, a
EJA, a origem e a organização do texto. No segundo momento, apresentamos breve
definição dos conceitos de alfabetização, escrita e caderno, bem como os autores que
embasaram a pesquisa. No terceiro momento, enfatizamos aspectos teóricometodológicos do estudo (tipo de pesquisa, questões, objetivos, acesso ao material,
procedimentos metodológicos). No quarto, discutimos parte da análise realizada para
compreensão das questões elencadas. No quinto momento, apresentamos os resultados
encontrados. E, por fim, as considerações finais.
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Alfabetização, escrita e cadernos escolares na EJA

Nessa seção, apresentamos os conceitos de alfabetização, escrita e cadernos
escolares, nos quais embasamos a pesquisa. No estudo da literatura técnica, observamos
que há diferentes perspectivas teóricas (Freire, 1967; Ferreiro, 1989; Smolka, 2012;
Goulart, 2014; Soares, 2017) que vão compreender a alfabetização e a aprendizagem da
escrita como fenômenos relacionados aos contextos culturais, sociais e políticos. No
entanto, ao olharmos para o processo de ensino-aprendizagem da EJA, além de
considerar os diversos fatores sociais e culturais quanto à alfabetização e à
aprendizagem da escrita, a perspectiva teórica que mais se aliou aos objetivos e sujeitos
da pesquisa em tela foi a de Paulo Freire (1967).
Essa escolha teórica deu-se sobre a importância de uma aprendizagem vinculada
à realidade dos alunos, à defesa de que o sujeito tem papel essencial no seu processo de
ensino-aprendizagem, e, mais que isso, por ser o autor que contemplou a especificidade
de jovens e adultos na alfabetização ao defendê-la como mais orgânica e na qual a
escrita está a serviço da interação humana.
Desse modo, em 1967, Paulo Freire já defendia que o ensino deveria partir dos
conhecimentos adquiridos pelos alunos, para que os compreendessem na sua justa
significação, atribuindo um sentido para a alfabetização. O estudioso advogava uma
alfabetização que não acontecesse de forma mecânica, mas sim tensionada com a
consciência, em que o processo fazia parte da realidade do aluno (Freire, 1967), o que
podemos observar nessa primeira experiência realizada com adultos em Recife:

A primeira experiência foi realizada no Recife, com um grupo de cinco
analfabetos dos quais dois desistiram, no segundo ou terceiro dia. Eram
homens egressos de zonas rurais, revelando certo fatalismo e certa
apatia diante dos problemas. Completamente analfabetos. No 20º dia de
debates, aplicamos testes de medição de aprendizado, cujos resultados
foram favoráveis (positivos). Nesta fase trabalhávamos com
epidiascópio por nos proporcionar maior flexibilidade na experiência.
Projetávamos uma ficha em que apareciam duas vasilhas de cozinha,
numa escrita a palavra ―açúcar‖, noutra ―veneno‖. E abaixo ―qual dos
dois você usaria para sua laranjada?‖ Pedíamos então ao grupo que
tentasse ler a pergunta e desse a resposta oralmente. Respondiam rindo,
depois de alguns segundos: ―açúcar‖. O mesmo procedimento com
relação a outros testes, como por exemplo o de reconhecimento de
linhas de ônibus e edifícios públicos. Na vigésima primeira hora, um
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dos participantes escreveu com segurança: ―Eu já estou espantado
comigo mesmo‖ (FREIRE, 1967, p. 103).

Na experiência realizada por Freire, resguardado o contexto social em que
ocorreu, percebemos a importância de uma aprendizagem relacionada aos contextos
sociais dos jovens e adultos, considerando que, em grande parte, eram alunostrabalhadores que iam à escola, após horas de trabalho, e que precisavam dialogar com
um conteúdo significativo, que dialogasse com o que vivenciavam, e não com ―lições
que falam de Evas e de uvas a homens que às vezes conhecem poucas Evas e nunca
comeram uvas‖ (FREIRE, 1967, p. 104).
Para Freire, a aprendizagem da leitura e da escrita é uma forma de inserir o
sujeito no mundo letrado, de conscientizar os alunos sobre a noção de mundo. Logo, ―o
analfabeto apreende criticamente a necessidade de aprender a ler e escrever. Prepara-se
para ser o agente deste aprendizado‖ (FREIRE, 1967, p. 110). Assim, define que:
(...) a alfabetização é mais do que o simples domínio psicológico e
mecânico de técnicas de escrever e de ler. 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 (FREIRE,
1967, p. 110).

A perspectiva teórica de alfabetização de Freire (1967) alia-se a uma dimensão
da leitura e da escrita que evidencia a importância do domínio da língua de forma
consciente, de modo que o sujeito entenda o que lê e o que escreve e não de forma
mecânica, mas assumindo a comunicação com o outro, inserindo-se no mundo letrado,
entendendo a sua importância no mundo.
Além do referencial teórico de Freire, dialogamos também com Gomes et al.
(2017) para compreender a produção escrita das adultas e com Barreto e Barreto (2005)
quanto aos aspectos do pedagógico que emergem da análise dos cadernos em relação à
aprendizagem da escrita.
Para conceituar o que compreendemos como caderno, recorremos aos estudos de
Viñao (2008) que define o caderno escolar como instrumento de aculturação da escrita e
de como se dá a organização do trabalho em sala de aula, circulando na instituição de
ensino como mecanismo de apoio ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.
Assim, os cadernos utilizados pelos alunos podem fornecer, tanto para nós
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pesquisadores quanto para os estudantes, informações sobre a prática cotidiana,
indicando os possíveis acontecimentos.
Ao analisar os dois cadernos (material de pesquisa) buscamos compreender
como eram abordados determinados processos, sequências e conteúdos como, por
exemplo, a aprendizagem da escrita, visto que: ―(...) o caderno escolar é um instrumento
fundamental para nos aproximar dos tempos (ritmos, sequências, momentos) reais da
atividade escolar‖ (VIÑAO, 2008, p. 22).
Compreendemos que a alfabetização e a escrita devem ter sentido e significado
para os estudantes da EJA e que os cadernos escolares podem ser uma fonte de pesquisa
para a compreensão da aprendizagem da escrita com jovens e adultos. Desse modo,
consideramos o caderno como um documento, por meio do qual podemos evidenciar os
diversos saberes e nos aproximarmos dos tempos reais da atividade escolar. Contudo,
cabe destacar que não compreendemos o caderno escolar como a única fonte relativa ao
trabalho educativo realizado na sala de aula, visto que há outros aspectos que podem
influenciar nesse processo, inclusive o fato de que não há neutralidade nessa fonte.

Aspectos teórico-metodológicos - Caminhos trilhados: sujeitos, escolas e cadernos

Apresentamos a seguir aspectos teórico-metodológicos do estudo, caracterizando
a pesquisa, as questões, os objetivos, os procedimentos metodológicos, os sujeitos e as
escolas. Realizamos uma pesquisa qualitativa (Moreira e Caleffe, 2008) por meio de
uma análise comparativa com base nos dois cadernos de duas alunas da EJA, sendo um
referente à 2014 e o outro, aos anos de 2016 e 2017.
As questões que orientaram a análise foram: 1) qual a concepção de escrita que
aparece nos cadernos? 2) o que contou como escrita nos dois cadernos das adultas
trabalhadoras? 3) que oportunidades de aprendizagem da escrita foram construídas? 4)
quais foram os usos e as funções da aprendizagem da escrita? A análise comparativa do
material empírico possibilitou tornar visíveis semelhanças e diferenças entre os
processos de aprendizagem da escrita, bem como princípios das práticas pedagógicas
que guiaram as ações, as interações, a produção e a construção de atividades do dia a dia
das salas de aula da EJA, por meio de leitura e releitura dos cadernos no diálogo com o
referencial teórico usado na pesquisa, como procedimentos metodológicos.
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O objetivo geral foi compreender por meio da análise dos dois cadernos como se
deu a aprendizagem da escrita das estudantes em duas escolas do estado do Rio de
Janeiro. E os objetivos específicos foram: compreender como a escrita foi tratada,
considerando ser uma dimensão importante no processo de alfabetização, e a forma
como as adultas foram tratadas em relação à aprendizagem da escrita.
Doados à pesquisadora, os cadernos pertenceram à duas estudantes, Nina e
Maria respectivamente. Por questões éticas, os nomes foram alterados. Quanto às
características dos sujeitos da pesquisa, Nina tinha 70 anos, era negra, pertencia à classe
popular e morava em uma favela. Quando mais nova, precisou abandonar os estudos
para casar-se. Em relação à aprendizagem da escrita, observamos que escrevia seu
próprio nome e lia palavras soltas, mas não conseguia interpretá-las quando estavam
dentro de um contexto (SOARES, 2017, p.18). A segunda era Maria, também com 70
anos e negra, considerava-se pertencente à classe média baixa. Ela lia, escrevia e
interpretava, mas não estava plenamente alfabetizada, apesar de afirmar que fora
alfabetizada e de ter estudado até à 3ª série do Ensino Fundamental quando viveu na
Bahia. Ao mudar-se para o Rio de Janeiro, necessitou de interromper novamente a
escola devido à jornada de trabalho. Retornou à escola em 2017, com o objetivo de
realizar o sonho de concluir a escolaridade básica para estudar gastronomia.
A escola de Nina localizava-se na zona norte, no bairro de Irajá e funcionava no
período noturno, atendendo a um total de 23 alunos na EJA, de acordo com os dados da
Qedu (2017). Não tivemos contato com essa instituição, visto que o caderno chegou à
pesquisadora por meio de um familiar, quando iniciava o curso de Pedagogia. A
instituição de Maria situava-se na zona sul, no bairro do Catete e atendia a 165 alunos à
noite na EJA (Qedu, 2017). Essa escola foi campo de estágio obrigatório, no qual
observamos tanto à aprendizagem da escrita quanto à infraestrutura, que contava com
um amplo espaço, salas de aula arejadas, além de ares condicionados e ventiladores.
Para efeitos desse estudo, o caderno de Nina foi denominado de número 1 e o de
Maria, de 2, ambos estavam bem cuidados e conservados ao chegarem à pesquisadora.

Por dentro dos cadernos: aprendizagem da escrita e infantilização
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Apresentamos a análise parcial dos dois cadernos visando a compreender como
se deu a aprendizagem da escrita das alunas da EJA em tempos e escolas públicas
distintos.
Os cadernos foram distribuídos gratuitamente pelas escolas do município do Rio
de Janeiro às alunas. Seus modelos eram do tipo ―caderno universitário‖, contendo dez
matérias com 200 folhas. O caderno 1 era utilizado somente para a disciplina de Língua
Portuguesa, enquanto que o caderno 2 era dividido entre as disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Música. O único item em que divergiam
era a folha inicial de informações pessoais dos estudantes. Os itens eram praticamente
os mesmos, mas alteravam-se quanto à organização, o que atribuímos aos períodos
distintos de tempos de acesso delas aos materiais. Os cadernos apresentavam atividades
realizadas em turmas de alfabetização nos anos letivos citados acima. A seguir
discutimos a análise quanto à aprendizagem da escrita e ao tratamento infantilizado com
base no material pesquisado.


Aprendizagem da escrita

Em relação à aprendizagem da escrita, analisamos nos dois cadernos que havia
uma irregularidade quanto ao uso organizado do material, o que pôde ser evidenciado
pela instabilidade no registro escrito das datas. Com isso, inferimos que as alunas não
possuíam conhecimentos sobre como os cadernos deveriam ser usados, tampouco da
importância de um registro escrito que atendesse a uma sequência temporal das
atividades escolares realizadas, o que vai ao encontro da afirmação de que ―o uso e a
preservação dos cadernos devem ser ensinados já nos primeiros dias de aula‖ (Gomes et
al., 2017, p.148) também para os jovens e adultos.
A compreensão de que a alfabetização não deve acontecer de forma mecânica,
que precisa ser realizada com consciência e fazer parte da realidade do aluno (Freire,
1967), não foi observada nos dois cadernos, visto que as atividades analisadas para a
aprendizagem da escrita estavam centradas na repetição e na presença intensa de textos
acartilhados e, portanto, sem relação com o contexto social e a realidade dos alunos.
Pelas análises, as atividades de escrita não atendiam à especificidade do estudante
jovem e adulto, pois não dialogavam, não respeitavam nem reconheciam a trajetória de
vida desses sujeitos, de modo que pudessem contribuir para a aprendizagem da escrita e,
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por conseguinte, para a permanência na escola, ao torná-las significativas e ao
relacioná-las aos contextos socioculturais em que viviam, conforme destacam Gomes et
al (2017):
Essa rica experiência de vida desses alunos poderia ser trazida
para dentro das salas de aula e contribuir para a produção de
sentido do aprendizado da escrita para além dos muros da
escola. Talvez a rotatividade ou a assiduidade e abandono das
escolas diminuiriam na EJA (GOMES et al., 2017, p. 273).

Observamos nos dois cadernos, a presença de algumas atividades com a intenção
de se aproximarem do cotidiano das estudantes da EJA. Contudo, em geral, na maioria
dos exercícios havia uma dicotomia entre a escrita da escola e a escrita da vida como,
por exemplo, em relação ao mundo do trabalho que se distanciava do mundo da escola
(GOMES et al., 2017), pois eram priorizadas palavras soltas e sem relação com o que
elas vivenciavam nas funções laborativas.
Destacamos que uma estratégia muito enfatizada nos cadernos foi a cópia. Ao
analisá-la, concordamos que ―as cópias referiam-se ao objetivo de ensinar a codificar a
língua escrita‖ (GOMES et al., 2017, p. 195). Essa evidência foi notada no caderno 1,
no qual havia propostas de atividades que, após os textos escritos, apresentavam em
seguida um exercício de ―complete‖, tendo como objetivo a repetição do que estava
escrito no texto. Analisamos que tais propostas compreendiam a aprendizagem da
escrita de forma mecânica e sem relação com o contexto social dos sujeitos, além de
insistirem na repetição como um modo de ensinar a língua escrita, portanto, na
memorização de sílabas, palavras, frases e textos. Essas propostas, em sua maioria,
foram cópias de livros de alfabetização para crianças e coladas no caderno 1.
A presença em grande quantidade de folhas coladas no caderno 1 com textos
escritos, levaram-nos a pressupor que a estudante era uma copista, visto que não estava
plenamente alfabetizada e que boa parte dos textos escritos das folhas eram,
posteriormente, copiados pela própria aluna. Com base nessa observação, pudemos
deduzir que a estudante também acreditava que, por meio de repetição mecânica e de
cópia exaustiva de textos, aprenderia a escrita, estaria se alfabetizando, o que
corroborou a afirmação de Barreto e Barreto (2005) quando reiteram que: ―(...) o grande
equívoco dos alunos (e muitas das vezes também do professor) é atribuir à repetição
mecânica o poder de ensinar‖ (BARRETO; BARRETO, 2005, p. 66).
Apesar de uma grande quantidade de folhas coladas no caderno 1, foi possível
observar que as atividades possuíam uma continuidade, um encadeamento sistemático
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de ações pedagógicas e, consequentemente, podemos pressupor que as aulas eram
planejadas tendo como base um livro de alfabetização (cartilha) e, assim, a docente dava
continuidade aos conteúdos de forma que houvesse uma relação entre eles.
Em relação ao caderno 2, por meio de estágio obrigatório, observamos que as
cópias eram de textos registrados na lousa e reafirmavam a necessidade demonstrada
pelos adultos em processo de alfabetização, desde o seu início, de ―copiar e re-copiar
mecanicamente qualquer coisa que o professor escreva no quadro negro‖ (BARRETO;
BARRETO, 2005, p. 67). Entretanto, o número menor de folhas coladas no caderno 2
não significou a ausência dessas atividades junto à estudante, mas sim que sua presença
não excluía a solicitação de cópias, mesmo que nem sempre fossem coladas em seu
material, o que corrobora a crença de que a repetição mecânica contribuía para a
aprendizagem da escrita.
O caderno 2 apresentava propostas de escritas mais próximas ao cotidiano da
aluna, visto que tratavam de informações, contos, fábulas, mapas, textos de internet e
religioso. Mas, os textos poderiam contribuir para que os sujeitos se sentissem
pertencentes àquele espaço se fossem menos acartilhados e mais relacionados à
realidade deles. Apesar de a variedade de gêneros presentes, a análise não evidenciou
atividades que explorassem as diferenças textuais, suas características, estruturas etc.
Em relação ao trabalho pedagógico com a escrita, a análise evidenciou uma
presença intensa de propostas focalizadas na ortografia, como práticas recorrentes nos
dois cadernos. No caderno 1, observamos apenas uma vez uma atividade nomeada
―Ortografia‖, porém, havia uma boa parte delas alusivas ao exercício ortográfico, mas
que não foram nomeadas como tal. No caderno 2, o que nos chamou mais atenção foi a
sinalização explícita do trabalho pedagógico sobre o conteúdo de ortografia, conforme
as observações de estágio obrigatório. Essa prática foi evidenciada nos registros
escritos, em virtude dos títulos que eram ―Ortografia‖ seguidos da atividade a ser
realizada na sequência, conforme podemos observar na imagem abaixo:
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Figura 1-

Fonte: Caderno 2 (2017), MORAES (2018).
Na figura 1 acima, temos o trabalho ortográfico com as letras ―r‖ e ―rr‖ com o
intuito de ensinar os dígrafos, como parte da gramática da Língua Portuguesa. Podemos
afirmar que para essa atividade não houve correção, pois temos diversas palavras
escritas de maneira incorreta como, por exemplo, ―corruja‖, ―girrafa‖, ―fósforro‖, entre
outras. Ainda na figura 1, foram trabalhadas as letras ―x‖ ou ―ch‖ e ―s‖ ou ―ss‖.
No caderno 2, observamos também o exercício de cópia, tanto do quadro (a
atividade), quanto da proposta. Na figura 2, a seguir, podemos observar que a aluna
copiou em seu caderno o enunciado e as palavras e, posteriormente, reescreveu-as. Há
na figura (2) a proposta de separação de sílabas, e o uso da caneta vermelha indica que
houve correção da professora.
Figura 2-
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Fonte: Caderno 2 (2017), MORAES (2018).

Desse modo, nos dois cadernos, constatamos a preocupação com um trabalho
ortográfico junto às estudantes que ainda não haviam se apropriado do Sistema
Alfabético de Escrita – SEA, o que contraria a perspectiva defendida por Vóvio e Corti
(2007) ao afirmarem que ―o domínio das convenções ortográficas não pode ser exigido
nessa etapa inicial, deve ficar para as fases posteriores da aprendizagem, quando já
dominam a base do sistema alfabético‖ (VÓVIO; CORTI, 2007, p. 60).
Nos dois cadernos, observarmos a presença de atividades centradas em palavras soltas e
sem relação com a realidade das alunas, constituindo-se como meramente mecânicas,
nas quais não tinham consciência do que estavam fazendo e, portanto, apenas
reproduziam e/ou tentavam memorizar o que lhes fora ensinado, o que nos leva a
reiterar a crença de que era assim que se aprendia a escrita.
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Em resumo, compreendemos que, apesar de os cadernos serem de tempos e
escolas distintos, as atividades relativas à aprendizagem da escrita se repetiam em
algumas situações com exercícios que visavam ao trabalho com ortografia, cópias de
sílabas, palavras, frases e textos, atividades de completar, entre outras que, de um modo
geral, não condiziam com a especificidade das aprendizagens requeridas pelos/com
jovens e adultos.


Infantilização

A presença de um tratamento infantilizado das adultas em processo de
alfabetização foi um aspecto que a análise evidenciou fortemente nos dois cadernos.
Compreendendo a EJA como uma modalidade da educação básica que se constitui pelas
especificidades dos sujeitos que demandam essa escolaridade, é importante que se
constitua como uma educação diferenciada, na qual torna-se necessário considerar o
contexto social dos alunos, as trajetórias de vida e escolar, os saberes elaborados em
outros espaços sociais e culturais, de modo que possamos elaborar práticas pedagógicas
mais próximas de tais realidades.
Na análise dos cadernos, contudo, a maioria das atividades propostas
apresentavam um tratamento infantilizado em relação aos sujeitos da EJA, o que nos
leva a inferir que foram extraídas de materiais didáticos destinados à aprendizagem da
escrita com crianças, ainda que reconheçamos que mesmo para este público as
propostas mostraram-se muito limitadas e redutoras.
No caderno 1, observamos que a infantilização das atividades era recorrente, o
que atribuímos à seleção e ao uso de atividades oriundas de materiais didáticos, em
especial cartilhas, das quais foram copiados diversos textos e imagens sem relação com
a realidade vivenciada por eles. Os textos utilizados eram curtos, com características
infantilizadas, imagens e desenhos voltados ao público infantil, conforme podemos
observar na figura 3:
Figura 3
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Fonte: Caderno 1 (2014), MORAES (2018).
Em relação ao caderno 1, analisamos que os textos não remetiam ao cotidiano
dos alunos da EJA. Além de serem curtos e com imagens de crianças, apresentavam
como propostas de atividade exercícios para que completassem o que já havia sido
exposto anteriormente, de acordo com a figura 3 acima, reafirmando a perspectiva da
repetição mecânica para a aprendizagem da escrita, o que explica a presença de apenas
três exercícios de interpretação de texto.
Enquanto que, no caderno 2, observamos que boa parte das atividades
apresentava como objetivo a interpretação de textos, ainda que fosse também com o
intuito de extrair informações presentes nos textos e reproduzi-las nos exercícios, o que
evidenciou pouca exploração das atividades que acabavam sendo delimitadas também
pela seleção dos textos. As propostas continham perguntas que seguiam a sequência do
texto como, por exemplo, em o ―Resumo da Obra‖ que se inicia assim: ―É a história de
um menino chamado Pedro que possuía uma mochila verde‖, conforme figuras 4 e 5.
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Destacamos as duas primeiras perguntas que evidenciaram claramente a prática
afirmada acima: ―1) Qual o nome do menino da história? e 2) O que ele possuía de
verde?‖. Nesse destaque, analisamos a escrita de um texto infantilizado e que não
dialoga com a realidade da aluna, como podemos constatar nas figuras abaixo (4 e 5):
Figura 4

Fonte: Caderno 2 (2017), MORAES (2018).
Figura 5

Fonte: Caderno 2 (2017), MORAES (2018).
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No caderno 2, a análise evidenciou uma variedade de temas e tamanhos de
textos. Entretanto, as propostas centravam-se em exercícios de interpretação superficial
que não exploravam os gêneros textuais, suas características, estruturas etc., o que
denota uma perspectiva limitada, mecânica e repetitiva quanto à aprendizagem da
escrita.
Essas atividades não consideravam as especificidades nem as demandas de
aprendizagem dos jovens e adultos que eram diferentes daquelas relativas às crianças.
Pois, o fato de os alunos da EJA terem mais idade e mais experiência de vida e,
portanto, trazerem um universo amplo de conhecimentos sobre diversos aspectos da
realidade social e cultural, demandava a necessidade de uma contextualização do
cotidiano, de maneira que os conteúdos dialogassem com as experiências já vividas por
eles.
Necessidade que se origina no histórico de trajetória de vida desses sujeitos,
visto que, em sua maioria, carregam a marca de uma exclusão social em consequência
da desigualdade socioeconômica que viveram/vivem e das desigualdades educacionais.
Contudo, esse tratamento infantilizado pode gerar um sentimento de incapacidade e de
baixa autoestima.
Deve-se então planejar um trabalho pedagógico que possibilite o uso de
estratégias pelas alunas da EJA de maneira que ampliem suas habilidades de escrita,
permitindo que tenham condições de usufruir melhor das possibilidades sociais e
culturais que a escrita consente (Leite e Gazoli, 2012). A ausência de uma
aprendizagem da escrita que tome como ponto de partida a especificidade do jovem e do
adulto da EJA contribui para que a infantilização continue presente na modalidade,
mesmo que sejam evidenciadas questões como a valorização de suas trajetórias de vida.
Assim, concluímos que nos dois cadernos houve uma infantilização presente em
assuntos convergentes, como a seleção de textos infantilizados sem a contextualização
com a realidade dos alunos da EJA, que negam suas especificidades, além de
reafirmarem a escola como um não lugar, como um espaço que não lhes pertence.

Cadernos: o que dizem sobre a aprendizagem da escrita na EJA
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A pesquisa realizada buscou por meio da análise comparativa de dois cadernos
compreender como se deu a aprendizagem da escrita de duas alunas da EJA de escolas
públicas diferentes e em tempos distintos. Retomamos as questões orientadoras na
análise do material: Qual a concepção de escrita que aparece nos cadernos analisados?
O que contou como escrita a partir da análise dos dois cadernos das adultas
trabalhadoras? Que oportunidades de aprendizagem da escrita foram construídas? Quais
foram os usos e as funções da aprendizagem da escrita para a EJA?
Os resultados apontaram para uma aprendizagem da escrita limitada nos dois
cadernos, visto que as propostas de escrita enfatizaram apenas a cópia mecânica e
repetitiva de sílabas, palavras, frases e textos como codificação da língua escrita.
Portanto, a concepção de escrita presente nos cadernos constitui-se na perspectiva da
língua como código, o que levou também a ausência de uma produção de texto autoral
por parte das alunas nos dois cadernos.
Constatamos que o que contou como escrita nos dois cadernos foi à presença
intensa de cópias meramente mecânicas e sem sentidos, aliadas a uma perspectiva
ortográfica da língua escrita, mesmo que as estudantes não estivessem plenamente
alfabetizadas. Desse modo, as oportunidades de escrita restringiam-se às cópias
mecânicas, reproduções de exercícios que não instigavam suas aprendizagens tampouco
dialogavam com os contextos sociais e culturais nos quais estavam inseridas nem com
as ricas experiências de vida delas.
Os usos e as funções da aprendizagem da escrita visavam a uma compreensão
mecânica da língua escrita, com o único intuito de que a aprendizagem ocorresse pela
repetição e, portanto, descolados das questões sociais e culturais de uso da escrita.
Concluímos que houve uma sobreposição das questões ortográficas da língua
escrita em relação ao processo de alfabetização das adultas, como evidenciam os
resultados desse estudo. Ou seja, antes de dominarem plenamente o Sistema de Escrita
Alfabética – SEA, isto é, de estarem plenamente alfabetizadas, as alunas da EJA tinham
de apresentar um domínio sobre a escrita que ainda se configurava em processo de
aprendizagem.
Posto isso, os processos de aprendizagem de escrita analisados nos cadernos
evidenciaram marcas de práticas infantilizadoras conduzidas com as alunas da EJA, de
forma que poderiam contribuir para um novo processo de exclusão escolar, visto que as
experiências de vida delas não foram tidas como ponto de partida nem como um
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processo que fizesse sentido para elas. Indicamos que trabalhar com menos cópias e
com mais variedades de gêneros textuais relacionados aos contextos sociais de uso da
escrita poderiam permitir outras oportunidades de aprendizagem da escrita em direção à
autonomia e à emancipação dos jovens e adultos.

Considerações Finais

No presente trabalho apresentamos um recorte sobre a investigação da
aprendizagem da escrita de duas estudantes adultas em processo de alfabetização por
meio da análise de seus cadernos escolares.
As análises e os resultados evidenciados denotaram que a aprendizagem da
escrita nos cadernos foi compreendida na perspectiva da língua como código, centrada
na repetição mecânica de textos sem sentidos e sem relações com os contextos
socioculturais das estudantes da EJA. Apontaram também uma sobreposição das
atividades ortográficas em relação ao trabalho de alfabetização com as estudantes, que
ainda não estavam plenamente alfabetizadas, exigindo delas um domínio da escrita que
se encontrava em processo de aprendizagem.
Indicamos que tais práticas podem contribuir para uma segunda exclusão dos
jovens e adultos e afastá-los novamente da escola e, por consequência, do direito à
efetivação da educação.
Insistimos na importância de uma aprendizagem da escrita que abarque a
variedade de gêneros textuais relacionados aos contextos sociais de uso da escrita e
geradores de outras oportunidades de escrita em direção à formação de sujeitos
autônomos e emancipados.
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Alfabetização de Jovens e Adultos no período da didatura militar
(1970-1985)

Jailson Costa da Silva
Marinaide Lima de Queiroz Freitas

Resumo: Este artigo objetiva apresentar as narrativas memorialísticas dos sertanejos, partícipes
das ações desenvolvidas pela política de alfabetização de jovens e adultos desenvolvida pelo
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), no período de 1970 a 1985, por meio do
Programa de Alfabetização Fincional (PAF). Os depoimentos dos sujeitos envolvidos foram
colhidos através de entrevistas, por meio da abordagem qualitativa da História oral, com base
nos postulados teóricos de Alberti (2008), Portelli (2010) e Bosi (1994). Privilegiando, também,
a fotografia como fonte, Cartier-Bresson (1971), Guran (2011) e Leite (1993). As análises
realizadas apontaram a relevância dessa política, na vida dos sertanejos, independentemente de
terem ou não continuado os estudos, pois todos os sujeitos entrevistados reconheceram o
referido programa como a única oportunidade de alfabetização.

Palavras-chave: História oral; Fotografia; MOBRAL; Alfabetização funcional; Sertão
alagoano.
Considerações iniciais
Este texto parte de um estudo que tem conexão com o Centro de Referência e
Memória da Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos (CReMEJA), contanto
com o envolvimento de pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), que constituiu-se como política pública da então Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), nos anos 2008-2010. Tal
iniciativa, estendeu-se a outras universidades brasileiras, a exemplo a UFAL. Articulase, também, com a rede de interlocução de pesquisadores da UFAL e UERJ, por meio
do Programa CNPq PROCAD/Casadinho (2012-1017).
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Tem o objetivo de comentar a política de alfabetização de jovens 28 e adultos, na
época da didatura militar no Brasil (1970-1985), partindo da curiosidade de
compreender a ação da referida política no sertão29 de Alagoas, especificamente no
município de Santana do Ipanema30, no que tange aos impactos/contribuições ou não na
formação dos sertanejos, que participaram do Programa de Alfabetização Funcional
(PAF), realizado pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Para tanto
utiliza um corpus do Banco de Dados do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre
Alfabetização (NEPEAL) do Centro de Educação (CEDU) da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), advindo de pesquisa realizada no período 2011-2012.
Considerando ausência de memória escrita no estado de Alagoas, sobre a
educação como todo e, especificamente, da EJA, realidade, também percebida, em
pesquisas anteriores31, buscamos na história oral, enquanto metodologia de pesquisa
(ALBERTI, 2008 e PORTELLI, 2010), apresentada nos depoimentos dos sujeitos a
compreensão de contextos históricos, guardados nas lembranças dos que vivenciaram a
política do PAF/MOBRAL.
Nesse sentido, a história oral, nos permitiu a restituição do passado por meio
da memória das narrativas dos sujeitos sertanejos e com muito cuidado, consideramos o
28

Estamos chamando de politica de alfabetização de “jovens” e adultos, por entendermos que naquele contexto os
jovens já estavam presentes no PAF. As pesquisas de Ribeiro et al, (1992), demosntram que a demanda do MOBRAL
não era majoritariamente de adultos que não tiveram acesso à escola ou passaram muitos anos dela afastados.
29

Ao nos referirmos ao Sertão de Alagoas, destacamos que é um entre os Sertões. Levamos em conta que o Sertão
é, sobretudo, um espaço de pluralidade, pois como enfatiza Albuquerque Jr. (2014, p. 41-42). “Sabemos de
antemão que o sertão já não se diz no singular, que este recorte espacial, que essa identidade regional guarda em
seu interior a diferença, a diversidade, a multiplicidade de realidades e, talvez, de representações.”
30

Situada Mesorregião do Sertão Alagoano. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2010) Santana do Ipanema conta com uma população de 44.932 habitantes, com área territorial
de 437, 875 Km² e densidadedemográfica de 102, 61 (hab./km²). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) Santana do Ipanema é 0,591, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo
(IDHM entre 0,500 e 0,599).(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL).
31

A história oral marca os estudos da Educação de Adultos (EDA) e de Jovens e Adultos (EJA) em Alagoas a partir de
2006, no âmbito do Centro de Educação (CEDU), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), quando da realização
da pesquisa: A Educação de Jovens e Adultos em Alagoas: incursões na história das políticas – ações e concepções
no âmbito governamental (1960 – 1980). Pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa CNPq Teorias e Práticas sobre
Educação de Jovens e Adultos, sob a coordenação e vice coordenação das pesquisadoras do CEDU/UFAL Tania
Moura e Marinaide Freitas.
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que Bosi (1994), nos alertou para a impossibilidade de resgate do passado, uma vez
que só é possível revivê-loa partir da lembrança, ficando no âmbito da reconstrução.
Essa lembrança

tem como base as ideias e imagens do presente ―[...] uma vez que é

construída pela presença de materiais que estão, agora [...] à disposição, no conjunto de
representações que povoam[a] consciência atual‖ (BOSI, 1994, p. 55).
Afirmamos que a reconstrução de fatos históricos, em relação ao PAF, nos
sertão alagoano, consistiu em: ―[...] em realizar entrevistas gravadas com pessoas que
[puderam] testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida
ou outros aspectos da história contemporânea. ‖ (CPDOC)32. Essas entrevistas foram do
tipo temática, que se dedica ―[...] prioritariamente sobre a participação do entrevistado
no tema escolhido‖ (ALBERTI, 2008, p.175). Nesse contexto, ganhou espaço a
oralidade

como

instrumento

capaz

de

estabelecer uma

relação entre

a

teoriaprática33,recorrendo à teoria da história para compreensão dos conceitos de
história e memória e as formas como estas se relacionaram.
Na pesquisa, articulamos as fotografias que aparecem no decorrer deste texto,
que são consideradas imagens narrativas atreladas a outras narrativas das fontes orais
que compôs o estudo realizado. Utilizamos o conceito de narrativas a partir dos
postulados teóricos de Benjamin (2012) para quem, diferentemente da informação, que
só tem valor enquanto é novidade, a narrativa ―[...]não se esgota jamais. Conserva suas
forças e depois de muito tempo ainda é capaz de desdobramentos. ‖ (p.220).
É importante dizer que o aparecimento das fotografias no momento das
entrevistas, ajudou-nos a perceber a necessidade dessa interação entre as fontes visuais
– fotografias– e as fontes orais – com os depoimentos memorialísticos dos sujeitos que
participaram do fato histórico,no caso específico as ações do PAF/MOBRAL.
É que à interação das fontes orais com outras fontes – as fotografias –, traz a
composição de uma rede documental, justificando que ―[...]deve-se ter em mente [...]
32

Concepção da metodologia da História oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea
do Brasil. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral

33

Usamos os termos juntos para garantir a indissociabilidade existente entre eles.
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outras fontes (grifos nossos)- primárias e secundárias; orais, textuais, iconográficas
etc. – sobre o assunto estudado. ‖ (ALBERTI, 2008, p.187).

A possibilidade de

confrontar fontes variadas, contribuiu para o enriquecimento do estudo e

abriu a

possibilidade de comparação das informações contidas nas fontes orais com as demais,
inclusive no processo de rememoração, no decorrer da entrevista. Nesta pesquisa as
fotografias são tratadas como fontes que interagem com as narrativas orais, como
veremos nestes escritos.
Este texto compõe-se de três partes. Na primeira, destacamos as fontes orais e
visuais, constituídas de narrativas que, interpretadas pelos pesquisadores, dentro de um
contexto de horizontalidade, compõem novas histórias. Na segunda parte, ocupamo-nos
em apresentar considerações sobre o PAF/MOBRAL. E, por fim, apresentamos os
sertanejos34 partícipes da pesquisa, destacando suas trajetórias e experiências.
Comentamos as narrativas, que, por nós interpretadas, compõem novas histórias a partir
das fontes orais e visuais, que demonstraram os significadosdo PAF/MOBRAL, no
Sertão alagoano.
Fontes orais e visuais: alguns achados
Reconhecemos, no caminhar da pesquisa, que no processo de produção as
entrevistas não falaram por si, uma vez que, o pesquisador

assumiu um espaço

importante no momento que as realizou , como um agente responsável pela mediação do
diálogo durante o trabalho de campo e no momento que faz a análise. É que para
Portelli (2010, p. 20) ―[...] o relato da história não é um fim em si mesmo. No que diz
respeito ao entrevistador, visa a produção de um outro texto: uma fita, um vídeo, e,
principalmente, um texto escrito, um livro.‖ A nossa produção passou pela análise,
sobretudo, da narração evocada no momento de dialogo estabelecido durante a
entrevista.

34

Optamos por apresentar apenas as vozes dos ex-alfabetizandos, considerando as dimensões reduzidas de um
artigo. Salientamos que outros interlocutores participaram da pesquisa por meio de entrevistas a saber: uma exsupervisora de área do Município de Santana do Ipanema, trêsex-alfabetizadores, e uma ex-voluntária.
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Concordamos com Alberti (2008, p. 155), quando nos alertou que ―A História
oral permite o registro de testemunhos e o acesso a ‗histórias dentro da história‘ (grifo
da autora) e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do passado‖.
Seguindo estes postulados teóricos, acreditamos que este estudo contribuirá para evitar,
pelo menos em parte, que as memórias sobre a EJA em Alagoas caiam no
esquecimento.
Os escritos de Cartier-Bresson (1971) nos ajudou a traduzir o valor da fotografia
no processo de reconstrução do passado, por meio da memória imagética que trouxe em
sua essência fragmentos de um passado, que pode ser revisitado a partir da imagem.
Dessa forma, pudemos constatar que entre os meios de expressão existentes a fotografia
se sobressaiu, uma vez que nos mostrou sua capacidade de fixar ―[...] o instante preciso
e transitório [...] ‖ (CARTIER-BRESSON, 1971, p. 21). porque trata-se da retenção de
momentos que não voltam a acontecer, e que, por mais que fiquem gravados nas
lembranças de quem os vivenciou não são possíveis de ser revelados, porque as
memórias dos protagonistas da história não são reveláveis em laboratórios fotográficos.
As fontes orais, interagindo com as fontes visuais, registradas durante a atuação
do PAF/MOBRAL em Alagoas, revelaram a intensidade do movimento na vida dos
sertanejos. Nessa direção, a fotografia funcionou como um instrumento de
rememoração, pois, como destaca Guran (2011, p.88). ―Estimulados pelas fotografias,
os informantes [foram] muito além do que [estava]á representado na imagem, já que
uma das características da fotografia é justamente esse poder de desencadear ideias
recorrentes em um processo que tem tanto desensível como de racional‖. As conversas
com as pessoas por meio de entrevistas possibilitaram o enriquecimento

da

investigação, permitindo observar de perto as questões subjetivas em seus testemunhos,
na tentativa de uma maior compreensão do que foi posto acerca dos fatos vividos,
registrados nas fotografias.

Considerações sobre o PAF/MOBRAL

161

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

No âmbito da educação de adultos, o governo autoritário criou, em 1967, o
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL)35, implementado apenas em 1970,
com um Programa de Alfabetização Funcional (PAF), que perdurou até 198536.
Havia uma forte motivação para tal, que em nada se aproximava das múltiplas
experiências de educação popular desenvolvidas na década anterior, especialmente,
asfreireanas, abortadas pela ditadura militar, exatamente porque assumiam um
compromisso emancipador da população pobre e de classes populares principalmente no
Nordeste do país.
O projeto da ditadura militar passava pelo alargamento do avanço capitalista na
constituição do país pela industrialização e, por isso mesmo, necessitava de mão de obra
qualificada — o que incluía maior escolarização e redução do analfabetismo entre a
mão de obra industrial — para que atraísse multinacionais e desse conta de ―retirar o
Brasil do atraso histórico‖ a que estava submetido. Esse projeto, passava,também, pela
melhoria dos níveis de escolarização de jovens e adultos, historicamente interditados do
direito à educação no país. O caminho primeiro, inegavelmente, era o de aprender a ler e
escrever para que, deixando de serem analfabetos, homens e mulheres pudessem atender
aos requisitos do capital e da mão de obra trabalhadora. A alfabetização 37 apresentavase como possibilidade rápida e de curta duração, porque a ditadura tinha pressa de
executar seu projeto de ―Brasil grande‖.

35

O MOBRAL nasceu como Fundação amparada pela Lei n. 5.379 de 15 de dezembro de 1967. Era originalmente
financiado por recursos provenientes da Loteria Esportiva e da indicação de até 2% do Imposto de Renda devido por
pessoas jurídicas. Em momento posterior, seus recursos limitam-se ao Imposto de Renda, nas mesmas regras
anteriores.

36

Em 1985, quando da chamada transição democrática se iniciava, por eleição indireta, o retorno à democracia, a
instituição MOBRAL foi extinta, dando origem à Fundação Educar, que teve objetivos e finalidades
redimensionados, estrutura e vinculação com o MEC, definição de propósitos e modusoperandi, passando a atuar
em apoio e fomento a ações diretas executadas por municípios e estados.
37

Tinha-se uma perspectiva ancorada nos princípios de funcionalidade e aceleração, utilizando-se de “palavras que
exprimem as necessidades e interesses básicos dos grupos e da comunidade (funcionalidade), garantindo a rapidez
do processo de aprendizagem (aceleração) ”. (JANNUZZI, 1987, p. 60)
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Instalado como um parassistema — ou seja, um sistema paralelo aos sistemas
formais de ensino —, arquitetou uma estrutura capilar estratégica e bem montada que
alcançava todos os municípios brasileiros, por meio de comissões municipais com a
responsabilidade de executar localmente a política de educação de adultos. Envolvia,
nessas comissões, não apenas o poder público, mas a sociedade, mobilizada pelo apelo à
alfabetização e, em consequência, à possibilidade de aprender a ler e a escrever,
vislumbrada por pessoas cuja história pessoal era de interdição à escola. O
PAF/MOBRAL, para os seus idealizadores, representava mudança de rumo dos largos
contingentes de não alfabetizados no país e também o sonho de muitas pessoas à
alfabetização, viventes em localidades ―esquecidas‖.
O PAF/MOBRAL era um programa que, assumindo desde a nomeação —
funcional — a concepção de um modo de alfabetização, tinha a finalidade de utilizá-la
para aplicação imediata no cotidiano, o que deveria ser feito em prazos curtos,
revertendo rapidamente a condição da mão de obra trabalhadora até então analfabeta e
requerida como, minimamente, alfabetizada. A concepção de funcionalidade, creditada
à alfabetização, vinha de formulações e acordos internacionais da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) com os países, em
estratégia política de reverter o quadro alarmante de analfabetismo no mundo, pela
lógica do capital, demonstrando a ambiguidade da atuação do organismo. Por essa
lógica, trabalhadores alfabetizados eram mais produtivos e desperdiçavam menos
recursos, em todas as atividades desempenhadas.
Isto representou, no MOBRAL, o nascimento de um compromisso direto com a
chamada ―alfabetização para‖ (o trabalho, nesse caso), que não se inscrevia, como
finalidade, na alfabetização como direito a um processo mais amplo de educação como
formação humana. Entre nós, brasileiros, a alfabetização e a ida à escola não eram
direitos constitucionais, e se faziam na infância para alguns, na perspectiva denunciada
por Anísio Teixeira desde a década de 1930 — como privilégio.
Mas, à medida que as primeiras ações do MOBRAL eram implantadas, a
realidade demonstrava sua complexidade e os interesses das pessoas demandavam
outras ações que, em continuidade ou complementaridade, foram surgindo. Assim, o
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PAF foi precursor de outros programas como: Programa de Educação Integrada (PEI);
Programa MOBRAL Cultural; Programa de Profissionalização; Programa de Educação
Comunitária para a Saúde; Programa Diversificado de Ação Comunitária; Programa de
Autodidatismo, além de outras ações que não aparecem na literatura, a exemplo da
―tecnologia da escassez‖38.
Para o governo repressor daquele momento histórico, a alfabetização de adultos
fazia sentido porque o desenvolvimento do país, com a entrada de multinacionais,
exigia mão de obra capaz de dominar, no mínimo, técnicas básicas de leitura e escrita,
para que pudessem se pôr em acordo com ditames internacionais quanto à redução do
analfabetismo entre os trabalhadores, o que se resolvia com propostas curtas de
alfabetização.
O PAF/MOBRAL NA COMUNIDADE SERTANEJA
No início da década de 1970, assumiu o governo municipal de Santana do
Ipanema um novo gestor.39Para Melo, F. e Melo, D. (1976), o período foi de
dificuldades, uma vez que ocorreu uma grande seca, o que ocasionou uma terrível crise
econômica e social, em Santana do Ipanema. Como consequência, vieram a fome e a
sede, com mais intensidade na população da zona rural, e doenças dizimaram rebanhos
de gado vacum. Segundo esses autores, mesmo diante desse quadro, provocado pela
seca, o então prefeito conseguiu construir uma unidade de ensino primário, em convênio
firmado com a Secretaria de Educação de Alagoas e, nessa década, apoiou a
implantação,sobretudo, do PAF/MOBRAL, para atendimento aos adultos, no horário
noturno. No campo educacional, os autores mencionam, com exaltação, três ações
ocorridas no município de Santana do Ipanema, a partir da iniciativa do então prefeito
Henaldo Bulhões Barros, na década de 1970. Foram elas:
Convênio com a Secretaria de Educação de Alagoas, e com verba
federal do exercício de 1970, [para] construção [de uma] Unidade do
Ensino Primário; apoiou o MOBRAL em 1971, (grifos nossos),
38

Tecnologia da escassez era um programa que recolhia modusoperandi das populações para resolver problemas
cotidianos, fosse arquitetando artefatos tecnológicos, fosse construindo soluções simples e eficientes de
compostagem, de saneamento básico, de purificação da água etc.
39

Henaldo Bulhões Barros.
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através da rede escolar do município para alunos adultos em horário
noturno; providenciou, e realizou o curso de aperfeiçoamento para as
professoras no colégio Estadual local, dando hospitalidade aos
mestres, supervisores e professoras vindas da capital do estado.
(MELO, F.; MELO, D., 1976, p. 72-73)

Conforme a citação acima, oficialmente, a implantação de ações do MOBRAL,
no município de Santana do Ipanema, foi demarcada em 1971, sendo a primeira
coordenação do sertanista, considerado por todos da região muito dinâmico, professor
Alberto N. Agra: em 1972, sob a direção do Padre Luiz Cirilo. E, em 1973, pela
inspetora do Ensino Primário, na cidade de Santana do Ipanema, Diva Alcântara
(MELO, F., e Melo, D., 1976, p. 103), como comumente se fazia por indicação política,
e contava com a conivência da Igreja Católica.
Na época, havia muitas implicações entre o rural e o urbano. Implicações essas
tanto de ordem psicossocial e afetiva, como político-ideológica, uma vez que essa
proposta de deslocamento, no meu entendimento, deve ter contribuído para baixar a
autoestima e ter também aumentado a sensação de impotência diante das dificuldades de
deslocamento daqueles sertanejos da zona rural, que estavam sendo provocados a
alfabetizar-se, o que nunca tinha acontecido na região.
Neste sentido, a iniciativa de implantar turmas de alfabetização nos sítios e
fazendas, mesmo em situações precárias, foi muito importante, para o atendimento de
muitos trabalhadores rurais, que após a labuta diária, ainda encontravam força para
frequentarem as aulas, que segundo um dos ex-alfabetizandos, aconteciam em espaços,
muitas vezes, como a casa de farinha iluminada à luz do:
Candeeiro ou lampião, no dia que o gás do lampião secava tinha
que ser no candeeiro, colocava o candeeiro perto do quadro aí a
gente via as letras. Nós nunca estudou em escola, era nas casas,
depois foi numa bodega que tinha uma sala grande. Era muito
difícil, por isso que muita gente desistia, (FERNANDO, 69
anos).
A fotografia a seguir traz narrativas sobre a utilização do candeeiro nas aulas do
PAF/MOBRAL. O propósito da apresentação da fotografia vem do entendimento de
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que ―nas imagens vão aparecer também os tantos sentidos daqueles que, com sua
história, suas emoções e suas memórias, as veem ao ler o texto escrito‖ (ALVES, 2003,
p. 67.
Figura 1: ―Alunos do MOBRAL literalmente queimando as pestanas40‖.

Foto: Arlindo Tavares
Fonte: Blog do Etevaldo – História e Literatura
Disponivel em: http://blogdoetevaldo.blogspot.com.br/2011/

A imagem nos permite apreciar uma turma de alfabetização do MOBRAL em
Limuieiro, povoado do Muncípio de Pão de Acúcar, sertão de Alagoas no ano de
1972.41
Os Sertanejos partícipes da pesquisa
Apresentamos os interlocutores42 da pesquisa, destacando alguns pontos de suas
histórias de vida, enfatizando,sinteticamente,peculiaridades que esses sujeitos narram
sobre suas trajetórias de vida e o envolvimento com o PAF/MOBRAL. Entendemos,
como Certeau(2011, p. 202), que ―[...] não existe, aliás, voz ‗pura‘ (o grifo do autor),
porque ela é sempre determinada por um sistema (familial, social etc.) ‖.
40

Expressão utilizada na reportagem do jornal Gazeta de Alagoas, edição de 11 de junho de 1972Disponivel em:
http://blogdoetevaldo.blogspot.com.br/2011/

41

A fonte primaria da fotografia é a edição de 11 de junho de 1972 do jornal Gazeta de Alagoas. Sob a reportagem de
Carlos Cavalcante, e fotografia de Arlindo Tavares.
42
No intuito de preservarmos o anonimato dos sujeitos envolvidos na investigação, utilizamos nomes fictícios para os
ex-alfabetizandos do PAF/MOBRAL.

166

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

No processo de incursão no campo de investigação, tivemos a oportunidade de
entrevistar cinco ex-alunos: duas mulheres e três homens. Sendo que todos, ao
ingressarem no PAF/MOBRAL, residiam na zona rural e eram jovens. 43 Nossa primeira
entrevista, nesta categoria, foi com uma senhora de 62 anos, que apresentamos com o
nome fictício de Josefa. Criada na zona rural, Dona Josefa e seus quatro irmãos não
tiveram a oportunidade de estudar durante a infância, pois, segundo a depoente, seu pai
não permitia que os filhos frequentassem uma pequena escola, situada próximo à
comunidade onde moravam:
Papai toda vida foi uma pessoa carrasca, ele nunca deixou nós estudar.
Desde criança, com nove anos de idade eu comecei a trabalhar na
roça. Ele tirou nós da escola porque, no Dia das Mães, teve uma
festinha, aí quando ele chegou lá, que viu a sanfona tocando aí ele
disse: – ‗É assim, pois não vai ficar ninguém‘. Carregou nós tudinho
para casa. Pronto, desse dia pra cá ninguém foi mais pro colégio, que
ele não deixou. Mas menino, mas naquele dia eu chorei, viu!
(JOSEFA, 62 ANOS)

A interlocutora contou que, depois deste fato lamentável, a única oportunidade
de estudar que lhe apareceu veio com o MOBRAL, quando já havia casado e passou a
morar na cidade, e acrescentou com tristeza que seus quatro irmãos, que continuaram
morando no campo, não conseguiram se alfabetizar. Dona Josefa contou com orgulho a
satisfação de ter dado continuidade aos estudos, apesar dos inúmeros sacrifícios
enfrentados.
Nosso segundo entrevistado foi o senhor Juvenal, de 63 anos. Filho de
agricultor, também teve sua infância marcada pelo trabalho árduo, sem a oportunidade
de frequentar a escola. Ele contou que sua mãe ficou viúva, com dez filhos para criar, e
todos tiveram que trabalhar para ajudar no sustento da família. Com o surgimento do
MOBRAL, Juvenal iniciou seu processo de alfabetização, porém não conseguiu dar
continuidade aos estudos, por conta do cansaço físico, devido à longa jornada de
trabalho, enfrentada no dia a dia. Assim nos disse:

43

Para Ribeiro et al, (1992), a demanda do MOBRAL não era majoritariamente de adultos que não tiveram acesso à
escola ou passaram muitos anos dela afastados.
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Olhe como era a vida; a gente trabalhava o dia todo e à noite ia pra
escola. No dia que você tava trabalhando no alugado,44 aí não ia pra
escola, só ia pra escola no dia que trabalhava até meio dia. E nós tinha
que trabalhar, porque mamãe era viúva, né? E ela ficou com dez
filhos, aí nós era quem trabalhava no alugado pra se sustentar
(JUVENAL, 63 anos).

Nota-se que a resistência do sertanejo também tem seus limites, pois a jornada
de trabalho esgotava fisicamente os sujeitos, impossibilitando-os de frequentar a escola,
no período noturno. Segundo o entrevistado, todos os alunos da sua turma eram
trabalhadores rurais e, por isso, muitos desistiram. Mas, acrescenta o depoente: ―Tinha
aqueles mais teimosos‖, referindo-se aos colegas que resistiram ao cansaço e
conseguiram concluir o período de alfabetização, dando continuidade aos estudos,
através do Programa de Educação Integrada (PEI),45 como é o caso que se segue.
O terceiro entrevistado também teve uma infância muito difícil, trabalhou na
agricultura, nos sítios e fazendas próximos à sua comunidade. Contou: ―[...] na época
eu não tive o meu pai, meu pai faleceu muito novo, e eu não tive, assim, a oportunidade
de estudo, por conta da pobreza da época‖ (FERNANDO, 69 anos). Movido por uma
enorme força de vontade, Fernando foi um dos ex-alunos que conseguiu dar
continuidade aos estudos. Tornou-se professor da Educação Básica e aposentou-se nesta
profissão.
Na quarta entrevista, deparamo-nos com a Senhora Francisca, de 75 anos. Criada
no campo, a exemplo dos demais interlocutores até então apresentados, a depoente
conta que, enquanto morava com seus pais na zona rural, tinha uma vida confortável,
porém seu pai não permitia que ela aprendesse a ler. A depoente afirmou:―[...] eu tinha
vontade de aprender ao menos assinar o nome! Aí ele [o pai] dizia: ‗Pra que moça
estudar! [...] pra ficar escrevendo carta para [...] Bilhetinho pros namorados [...]‖
(FRANCISCA, 75 anos).
44

Ao utilizar o termo trabalhar no alugado, o depoente destaca a condição de muitos sertanejos que, por não
terem posses das terras, trabalhavam no roçado dos grandes proprietários e recebiam valores ínfimos por cada
diária de trabalho.

45

O PEI tinha a duração de 12 meses, o que permitia aos seus alunos a conclusão do que denominamos atualmente
na EJA de I Segmento. Constituía-se na continuidade dos estudos.
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A entrevistada ainda relatou que, quando passou a morar na cidade, surgiu a
oportunidade de estudar, uma vez que, no ano de 1971, um grupo de pessoas passou nas
casas convidando as pessoas idosas que tinham vontade de estudar para se matricularem
no MOBRAL: ―Aí, quando eu cheguei aqui em Santana, aí tive a oportunidade de
estudar, as moças andavam procurando pessoas assim, que não tinha estudo e que
quisesse estudar pelo MOBRAL, e perguntaram se eu me interessava. Aí eu disse me
interesso, sim! ‖ (FRANCISCA, 75 anos). Francisca conseguiu concluir o período de
alfabetização do MOBRAL, porém, por enfrentar dificuldades financeiras, teve que
trabalhar para pagar aluguel e sustentar sozinha sua família, ela não conseguiu dar
continuidade aos estudos.
A quinta e última entrevista foi concedida por um ex-aluno, ao qual demos o
nome fictício de Marcelo. Filho de agricultor, a exemplo dos demais entrevistados,
nosso interlocutor também passou por dificuldades, durante a infância e adolescência.
Ele disse que se alfabetizou pelo PAF/MOBRAL, na comunidade onde morava à época,
e que:
A turma era de adultos, mas tinha os mais jovens, era uma turma de
excluídos, naquela época, não se usava esse termo, mas era como se
diz hoje, uma turma de excluídos, e eu era um dos mais jovens e tal
[...] Apesar de assim ter muito traquejo [...] também eu era um dos
mais jovens da época [...] Era uma sala multisseriada, né? Adultos,
jovens [...], mas todo mundo assim analfabeto, né? (MARCELO, 54
anos).

O entrevistado afirmou que iniciou o processo de alfabetização aos 16 anos, na
comunidade rural onde morava, no ano de 1973. E, no ano seguinte, mudou-se para
Belo Horizonte – MG, onde foi morar com familiares que priorizavam muito os estudos.
OS impactos do PAF/MOBRAL
Neste item, apresentamos os registros advindos das entrevistas realizadas com os
ex-alunos, que, nas suas falas, destacaram o significado do PAF/MOBRAL em suas
vidas, entre eles a continuidade dos estudos. Entendemos impactos/contribuições como
mudanças que ocorreram na vida dos ex-alfabetizandos, independentemente de terem ou
não prosseguido nos estudos. Por continuidade dos estudos, compreendemos o percurso
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da alfabetização ao ensino superior, considerando repetidas saídas e entradas no sistema
educacional.
Para um dos sujeitos, ex-aluno entrevistado, com a alfabetização realizada pelo
MOBRAL, ele conseguiu ―melhorar de vida‖ e ―sair um pouco da ignorância‖, por que:
Se não fosse o MOBRAL, eu não teria outra oportunidade, até
porque na região que eu morava não se oferecia outra linha pra
pessoa analfabeta na minha idade. Não tinha outro lugar onde a
gente estudasse, foi uma bênção de Deus ter se criado o
MOBRAL (grifos nossos), para as pessoas de certa idade
estudar. Se não fosse o MOBRAL, não teria como nem eu nem
outras pessoas, se não fosse o MOBRAL, talvez eu hoje fosse
analfabeto (FERNANDO, 69 anos).
Este depoimento mostra o valor da alfabetização, mesmo centrada na
codificação e decodificação, que permitiu ao Sr. Fernando, à época, identificar palavras,
grafar o nome, locomover-se em Santana do Ipanema. O que se traduziu em ―sair da
ignorância‖ e ―melhorar de vida‖, em um local desprovido de outra possibilidade de
acesso à escolaridade, independentemente de faixa etária. Na fala que se segue, outro
ex-alfabetizando destaca a relevância do Movimento para os sujeitos trabalhadores, ao
tempo em que se culpabiliza, por não ter dado continuidade aos estudos:
O MOBRAL foi quem abriu a mente mais um pouquinho do
povo pra estudar, até pra quem não conhecia a escola, foi uma
oportunidade pra quem trabalhava o dia todo, que tivesse
coragem de ir estudar à noite. Eu não continuei não, mas aprendi
muita coisa e o que eu aprendi foi graças a Deus primeiramente,
e segundo, o MOBRAL. (JUVENAL, 63 anos)
Nessa narrativa, o PAF/MOBRAL aparece mais uma vez como primeira
oportunidade de alfabetização. É recorrente o reconhecimento do valor do Movimento,
como início de um futuro processo de escolarização, mesmo que os sujeitos não tenham
continuado os estudos.
A fala do Sr. Juvenal é mais enfática em relação à oportunidade que teve em
somente alfabetizar-se, do que à continuidade dos estudos. A valorização do MOBRAL
decorre por ter permitido o primeiro contato com a escola. Isso instigou também a
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imaginar as expectativas frustradas, desse e dos demais sujeitos que vivenciaram essa
realidade e não prosseguiram os estudos.
Em continuidade, outra entrevistada destaca: ―Eu comecei a aprender mesmo no
MOBRAL, a gente achava difícil no início, mas fui pegando uma experiência‖
(JOSEFA, 62 anos). Observamos, nesta declaração e na anterior, que a presença do
MOBRAL foi um acontecimento marcante, uma vez que os interlocutores mantêm viva,
em suas memórias, a importância da alfabetização, mesmo que o aprendizado se
resumisse apenas a noções rudimentares de leitura, escrita e cálculo matemático.
Os relatos levam a entender que o fato do sujeito aprender a assinar o nome era
considerado, à época, como um impacto relevante em sua vida, uma vez que os
mobralenses deixavam literalmente de usar a impressão digital como assinatura, em
situações diversas, como no recebimento de dinheiro em estabelecimentos bancários.
Por isso, comentamos as narrativas dos interlocutores, destacando as
possibilidades que o MOBRAL proporcionou aos ex-afabetizandos do PAF que
ingressaram no Programa de Educação Integrada (PEI), bem como os limites desses
sujeitos, para a não continuidade, e o que fez com que alguns alunos prosseguissem nos
estudos. Registramos, também, aqueles que, mesmo em curto período de tempo, não
finalizaram o processo de alfabetização oferecido pelo Movimento. Vejamos o que se
segue. O Sr. Fernando, de 69 anos, outro ex-aluno entrevistado contou-nos: ―Eu fiz
também a educação integrada, foi minha 4ª série, e meu estudo foi assim. Eu nunca fui
aluno de farda,46 nunca tive essa oportunidade, fiz o MOBRAL, depois fiz a fase
integrada que foi a 4ª série‖ (FERNANDO, 69 anos).
O Sr. Fernando também continuou os estudos, na Educação Integrada, e chegou
a professor do ensino fundamental. Isso foi resultado de muito esforço. Segundo o
entrevistado, poucos colegas na região do Sertão tiveram a força de vontade para
enfrentar as dificuldades, sobretudo os deslocamentos, tendo em vista o prosseguimento
dos estudos. Afirmou também que, entre os companheiros, havia aqueles que não
46

“Nunca fui aluno de farda” significa, no dizer do depoente, que ele não teve a oportunidade de frequentar o
ensino dito regular e que a realização de seus estudos deu-se através dos programas do MOBRAL, com uma
passagem pelo Ginásio, passando depois pelo Projeto HAPRONT, habilitando-se como professor.
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conseguiram entender qual era a importância dos estudos, e que as suas ocupações não
exigiam o uso frequente da leitura, escrita, cálculo ou outras questões mais complexas.
Registramos, ainda, a fala do Sr. Marcelo, sobre a continuidade de estudos,
advinda

de

um

processo

de

interação

com

familiares

que

valorizavam

significativamente os estudos. O seu deslocamento do Sertão alagoano para a cidade de
Belo Horizonte foi decisivo para matricular-se no PEI, em 1974, e a oportunidade de
concluir a escolarização desejada. Contou com muito entusiasmo:
Eu fiz tudo que o povo diz que é ruim, na educação, eu fiz o
MOBRAL, eu fiz o Supletivo, [...]. Eu participei do ensino
regular de forma paralela, porque depois eu fiz o curso técnico
de contabilidade, né? Fiz licenciatura em história e fiz o curso
de direito, assim do ponto de vista regular (grifos nossos), mas
se analisar o fator de tudo isso aí decorreu justamente do
MOBRAL, do Supletivo. (MARCELO, 54 anos)
Acrescentou, com muita satisfação, que retornou à sua terra de origem, após
aprovação em concurso público. O sucesso da sua vida atribui, como os demais, ao
MOBRAL (PAF/PEI) e ao Supletivo, considerados, no contexto educacional como
ruins, na perspectiva daqueles que só valorizam o ensino dito regular.
Ao analisarmos as circunstâncias nas quais essas pessoas se encontravam,
conseguimos entender que a aprendizagem proporcionada pelo Movimento atendeu aos
anseios de muitos sertanejos, que tinham naquele Movimento a única oportunidade de
aprender as primeiras letras, o que os levou a afirmar que o ―MOBRAL foi um ponto
positivo‖.
A fotografia a seguir, datada de 17 de junho de 1971, registra o momento da
primeira formatura dos mobralenses do município de Santana do Ipanema, considerados
alfabetizados, no conceito da época, bem restrito, em que, para ser considerado
alfabetizado, exigia-se apenas ter rudimentos de leitura, escrita e cálculo, além de ter
aprendido a desenhar o próprio nome. Nela está registrado o evento, que se constitui
singular e aconteceu no salão paroquial, com a presença de autoridades religiosas e
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civis, entre as quais se destacavam o Padre Luiz Cirilo, os gestores municipais, a
Comissão do Movimento naquele município, bem como os alfabetizadores e os alunos.
Figura 2 – Formatura do PAF/MOBRAL, em Santana do Ipanema – Evento
realizado no Salão Paroquial da Matriz de Senhora Santana, em17 de junho de
1971.

Fonte: Arquivo pessoal de Alice Silva Farias.
Entendendo as fotografias enquanto disparadoras de outras narrativas que vão
além das narrativas orais, destacamos, sobretudo, o que dizem as imagens pelos seus
elementos constitutivos em termos de iconografia. Para isso, Leite (1993, p.149) afirma
ser necessário, o aguçamento da sociabilidade para a percepção das narrativas contidas
nas fotografias, uma vez que ―Não se procura na fotografia apenas o que comprove as
análises históricas verbalizas, mas sim informações, dimensões e relações que as
verbalizações não têm condições de proporcionar.‖nestaimamagem em especifico
imagem perceb-se a importância, predominante, dos membros da Comissão Municipal
do Movimento e demais autoridades presentes à solenidade, que ficam em destaque,
num plano superior, enquanto os alunos aparecem em segundo plano na fotografia.
Ao discorrer sobre a análise da fotografia enquanto, documento histórico, a
pesquisadora Miriam Moreira Leite, esclarece que essa reconstrução exige o extrapolar
do espaço definido pela câmera, requerendo uma análise mais profunda e subjetiva do
leitor, ―Após a identificação do conteúdo da fotografia é preciso deduzir o que não se
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vê, em torno daquilo que se está vendo‖ (ibidem, p. 44). Nesta pesquisa, muito do que
não se vê nas imagens, foi identificado com o apoio das narrativas orais.
Considerações finais
Tendo a metodologia da história oral como aliada, foi possível apontar as lições
acerca dos impactos/contribuiçõesdas ações do PAF/MOBRAL, no sertão alagoano, que
poderiam ser esquecidas ou relegadas ao passado. As fontes orais, interagindo com as
fontes visuais, tiveram papeis fundamentais, na desconstrução de ideias prontas e
acabadas sobre determinados conhecimentos, que a história oficial conta; revelaram a
complexidade da pesquisa e da escuta de pesquisadores, que se lançaram à novas
aventuras, em busca da reconstrução da história, exercitando a recomendação de
Benjamin: a contrapelo.
As vozes dos sertanejos trouxeram novas reflexões sobre o PAF/MOBRAL,
permitindo-nos a composição de novas histórias, sobretudo em relação ao lugar, o
Sertão alagoano, de onde falaram esses sujeitos. De forma surpreendente, os
interlocutores, partícipes das ações do PAF/MOBRAL, no Sertão alagoano aprovaram
as ações de alfabetização de um Movimento criado pela Ditadura Militar, no período de
1970-1985, o que nos remete à necessidade de olharmos a história, para além das
generalizações.
No que se refere aos impactos das ações alfabetizadoras do MOBRAL, na
perspectiva dos ex-alunos, a pesquisa evidenciou a forte aprovação do Movimento, uma
vez que este se apresentava como a primeira oportunidade de acesso ao ensino para os
sujeitos sertanejos entrevistados, que à época residiam na zona rural do município em
estudo, fato que dificultava ainda mais a apropriação de ações governamentais, de maior
concentração na cidade sede do município. É importante destacar que, mesmo aqueles
ex-alunos que nem tentaram a continuidade dos estudos, bem como outros que lutaram,
exaustivamente, para permanecer estudando e desistiram, reconhecem o Movimento
como algo singular em suas vidas, e se culpabilizaram por não dar continuidade aos
estudos. Assim, afirmaram que o pouco que sabem é fruto da alfabetização do
MOBRAL, que os ajudou a ler e a escrever as primeiras letras.
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Resumo: O presente trabalho tem por finalidade discutir práticas alfabetizadoras numa
perspectiva dialógica entre leitura, escrita, o indivíduo e o mundo que o cerca, visando a
formação de sujeitos críticos e políticos. Para tanto, pautadas em Bakhtin (1981) e em autores
da presente temática, abordamos o conceito de alfabetização defendido aqui e a indispensável
utilização da sequência didática no contexto escolar, como também a importância de incitar a
produção dos mais variados textos, proporcionado o diálogo entre si mesmo, o mundo e o outro.
Dessa forma, ao final do artigo, apresentamos um exemplo de sequência didática que utiliza
trabalhos com conteúdos voltados a área da alfabetização e também a apresentação de novas
temáticas para compor com a vivência das crianças, objetivando uma prática dialógica, para
alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Alfabetização. Dialogia. Sequência didática.
Iniciando as discussões
Este artigo tem como ponto de partida o trabalho desenvolvido na disciplina de
―Alfabetização II‖, ministrada pelo Professor Doutor em Educação Vanildo Stieg, no
curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Espírito Santo. Durante o percurso da
disciplina, tivemos contato com a proposta da sequência didática, tema de nossas
interlocuções no presente trabalho e que será aprofundado no decorrer do mesmo.
Anteriormente, é preciso tecer algumas considerações a respeito do conceito de
alfabetização que tomaremos como base para subsidiar nossa escrita. Para isso, é
importante pontuar que a alfabetização é compreendida por diferentes perspectivas por
aqueles que a defendem, como os processos de ensino-aprendizagem de leitura e escrita
que se caracterizam a partir da decodificação das unidades menores da língua por meio
de cartilhas, compreendidos dentre os métodos sintéticos. Há também, de acordo com
Gontijo, Costa e Oliveira (2019, p. 19) dentre os métodos analíticos, processos de
alfabetização que têm como premissa o ensino por meio de contos e historietas, no qual
―o processo psicológico de atribuição de significados prevalece nos processos de
aprendizagem da escrita‖.
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Partindo do entendimento da metodologia analítica com a utilização de contos e
historietas, é importante ainda salientar que, embora na utilização de cartilhas no século
XX, a leitura tenha se destacado no processo de alfabetização, não sendo mais
compreendida como última etapa no processo de ensino e aprendizagem da língua,
ainda assim, muitas vezes os textos eram utilizados apenas como ―um contexto
linguístico para o estudo das frases, palavras ou sílabas‖, segundo Gontijo, Costa e
Oliveira (2019, p. 19)
Gontijo, Costa e Oliveira (2019) apontam para a importância de se considerar os
discursos produzidos pelas crianças que estão no ambiente escolar, no sentido de que,
seus enunciados, orais e escritos, sejam ouvidos e respeitados. As autoras afirmam que
quando o direito de comunicação das crianças é negado, isto impede que suas visões de
mundo sejam postas, contribuindo para a constituição de sujeitos adequados ao
silenciamento e consequentemente, a propagação de uma sociedade limitante no que
tange o direito das crianças de terem seu lugar de fala.
Sobre a concepção de enunciado, comentada anteriormente, é importante
compreender seu significado. Assim, tomaremos como base as abordagens feitas por
Bakhtin (2017, p. 261) que traz a conceituação do que são os enunciados, dizendo 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. Esses enunciados
refletem as condições específicas e as finalidades de cada
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo
da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais,
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por
sua construção composicional.
Ainda sobre os enunciados Bakhtin (2017, p. 262) afirma que ―cada enunciado
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso‖.
Sobre isso, o autor pontua que os gêneros discursivos são diversos e compreendem
todos os aspectos da atividade humana, exemplificando que os enunciados abrangem
desde as breves respostas de conversas cotidianas até a produções científicas.
Considerando o que foi apresentado até o presente momento, partiremos agora
para a exposição do conceito de alfabetização no qual tomamos como mais apropriado e
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que melhor dialoga com a proposta de sequência didática, tema deste trabalho. Para
isso, adotamos a definição de Gontijo (2013)47, que destaca em sua conceituação, a
alfabetização como um processo em que os sujeitos envolvidos na prática de ensino e
aprendizagem da língua escrita e leitura sejam capazes de desenvolver a criticidade e
que sejam criativos, por meio da produção de textos, tanto orais quanto escritos, assim
como, pela leitura e pela relação que se estabelece entre sons e letras e letras e sons.
Ainda sobre isso, Gontijo, Costa e Oliveira (2019) comentam enfaticamente que
os conhecimentos sobre o processo de escrita apenas podem ser apreendidos com a
utilização dos textos. As autoras salientam que as crianças só conseguem aprender de
fato sobre as simbologias da escrita, os espaçamentos que devem ser utilizados e a
organização da escrita conforme os variados tipos de gêneros textuais, quando são
propiciados a elas relações com o texto. Ainda sobre essa questão, Gontijo, Costa e
Oliveira (2019, p. 27-28) enfatizam que
no que diz respeito às relações fonéticas e fonológicas,
entendemos que não é um processo que resulta da repetição ou
memorização, mas de uma atividade discursiva e cognitiva das
crianças na busca de compreensão dessas relações. Dessa forma,
ao buscar compreendê-las, as crianças, no processo de produção
de textos, mobilizam conhecimentos, memórias e, portanto,
elaboram relações muito variadas.
Segundo Nogueira (2017) as práticas educativas desenvolvidas na escola podem
propiciar a cada aluno elaborar diferentes relações com a escrita, mesmo que as
atividades propostas sejam as mesmas direcionadas para toda a classe. Ou seja, é
importante que as atividades desenvolvidas com as crianças sejam interativas e também,
possam propiciar atitudes reflexivas frente à linguagem escrita, a fim de não se esperar
respostas determinadas. Assim, para Nogueira (2017, p. 73) as atividades ―com aspectos
discursivos, funcionais e estruturais da linguagem escrita‖ são importantes para que as
crianças possam ir se apropriando gradativamente dos aspectos da escrita.
Dando continuidade, trataremos agora de aprofundar nossas discussões mais
especificamente acerca da proposta da sequência didática, discutindo suas
47

O conceito de alfabetização acima foi elaborado por Gontijo (2008), reescrito e expandido em 2013,
por isso sua utilização com o ano referido.
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potencialidades e implicações para o trabalho pedagógico do professor, sob a
perspectiva dialógica de alfabetização, como citado anteriormente.
A sequência didática na alfabetização
Na perspectiva de uma alfabetização dialógica, a sequência didática se configura
como um recurso de intervenção no processo de apropriação da linguagem escrita,
favorecendo o trabalho do professor no que diz respeito aos déficits curriculares dos
alunos. Dessa forma, só se faz possível a elaboração de uma sequência didática quando
ocorre anteriormente uma avaliação da turma, que tem como objetivo destacar quais
dimensões da língua ainda não foram consolidadas.
Com isso em mente, utilizamos a concepção apresentada por Dolz e Schneuwly
(2004, p. 97), que afirma a sequência didática como
[...] um conjunto de atividades articuladas que são planejadas
com a intenção de atingir determinado objetivo didático e são
organizados em torno de um gênero textual oral ou escrito ou de
um componente específico podendo envolver diferentes
componentes curriculares.
Essa concepção, no que tange a alfabetização, contribui para a nossa
compreensão da importância de se utilizar esse recurso, tendo em mente que ele permite
a ação dos professores nos vários âmbitos do alfabetizar, auxiliando em uma prática
pedagógica dialógica e responsiva, conforme Silva e Góes (2019). Após esses
apontamos, consideramos necessário destacar a utilização dos textos no processo de
alfabetização, característica essencial da sequência didática.
De acordo com Geraldi (2003), a produção de texto precisa se constituir como
ponto de início e chegada no ensino da linguagem escrita, pois é nele que a língua ganha
forma e as palavras são contextualizadas em discursos produzidos por autores situados
historicamente, dessa forma, é no texto que as regras e normas da Língua Portuguesa se
manifestam e adquirem sentidos.
Entretanto, o texto não ocupa um importante papel apenas no processo de
alfabetização, mas também se assume como um agente formativo da constituição do
sujeito. Isso ocorre quando a criança passa a ser ouvida e entendida como produtora de
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discursos, se constituindo assim um ser dialógico e político, que escuta e é escutada, de
acordo com Gontijo, Costa e Oliveira (2019).
Nesse sentido, se faz necessário escolher textos que dialoguem com a vivência
desses alunos para compor a sequência didática, de forma com que eles demonstrem
interesse pelo assunto, incentivando-os no processo de escrita. Uma vez que a produção
escrita dialoga com as experiências dos indivíduos, entendemos também que todo e
qualquer texto está sujeito a trazer elementos novos e desconhecidos, como novas
temáticas, novas culturas, novas formas de enxergar o mundo, que no processo de
apreensão da linguagem escrita será fundamental para apropriação de novas
simbologias. Estas são determinantes na construção de relações com o que já foi
explorado com aquilo que é novo e está sendo apoderado, permitindo que este faça
aproximações de si com o mundo, sendo significativo na constituição do
desenvolvimento desses indivíduos.
Explanando ainda sobre a importância do texto na sala de aula como importante
ferramenta no que tange a alfabetização e no processo de construção de um sujeito
crítico e político frente às questões que envolvem a vida cotidiana, destacamos o texto
literário como um potencial instrumento no caminho aqui descrito. Dessa forma,
Candido (2011, p. 175) nos apresenta que,
os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera
prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da
ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e
nega, propõe e denuncia, apóia e combate, fornecendo a
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas.
É a partir disso que destacamos a importância da leitura dentro e fora do
ambiente escolar, é a leitura que permite ao sujeito o seu posicionamento crítico,
quando ele discorda com aquilo que é negado, ou quando concorda com aquilo que está
sendo denunciado, e dessa maneira se faz as conexões e relações com o mundo e com o
outro. A formação de leitores críticos está associada a elementos sociais e históricos,
portanto não é uma tarefa meramente pedagógica, por isso destacar a leitura dentro e
fora do contexto escolar, proporcionando assim como nos traz Candido (2011) essa
vivência dialética que torna o indivíduo cada vez mais problematizador no sentido da
criticidade.
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Nesse sentido, pensando a literatura no ensino da linguagem escrita, buscamos
fazer um paralelo, abordando o que Bakhtin (1981) nos apresenta a respeito da língua.
Esta por sua vez se configura como social e é constituída para ele a partir das
comunicações entre os falantes por meio do diálogo, tendo em mente que ―a palavra
está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial‖, de
acordo com Bakhtin (1981, p. 95).
Portanto, é a partir da presença do texto no contexto da sala de aula que permite
os indivíduos produzirem as devidas correlações de si com o outro e de si com o mundo,
como exemplo a literatura conforme descrito anteriormente, orientado por uma
sequência didática que realizará tais interações dialogadas com as discussões dos
elementos textuais.
Dessa maneira, entendendo a dialogicidade do texto, a sua indispensável
utilização em sala de aula e a importância do emprego de uma sequência didática que
oriente um trabalho comprometido com a formação, crescimento e desenvolvimento dos
sujeitos, mostraremos a seguir um exemplo de sequência didática que aborda questões
ao entorno do tema família, que apresenta diferentes culturas e propõe trabalhar também
com o conteúdo da transcrição fonética decorrente ou não da variação dialetal,
compreendendo que esse seja um caminho a percorrer com os alunos do 3° ano do
ensino fundamental.
Proposta de sequência didática: O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias
A partir do que foi exposto, apresentaremos uma proposta de sequência didática
que tomará como base uma situação hipotética para se trabalhar com o 3º ano do ensino
fundamental, abordando a diversidade das famílias no contexto em que vivemos, os
diferentes arranjos familiares e as particularidades de cada um. Levando em
consideração o que foi apontado anteriormente sobre a importância do texto no processo
de alfabetização, propomos que as crianças produzam um convite escrito, chamando um
amigo ou parente para alguma atividade. Essa atividade é aplicada como um diagnóstico
linguístico e se baseia em Geraldi (1997, p. 137), quando entende que

por mais ingênuo que possa parecer, para produzir um texto (em
qualquer modalidade) é preciso que:
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a)
b)
c)
d)

se tenha o que dizer;
se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
o locutor se constitui como tal, enquanto sujeito que diz o
que diz pra quem diz [...];
e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d).
Nessa perspectiva, após analisarmos as produções escritas dos alunos,
identificamos que a principal necessidade de aprendizagem desta turma é a transcrição
fonética decorrente ou não de variação dialetal, que se caracteriza principalmente na
concepção de que a escrita atua como um espelho da fala. Dessa maneira, os objetivos
dessa sequência didática são refletir sobre a concepção de família e a valorização das
diferenças familiares, além de se trabalhar a grafia correta das palavras através de textos
e a percepção das diferenças entre oralidade e escrita.
Para alcançar tais proposições, será utilizado o livro ―O Grande e Maravilhoso
Livro das Famílias‖, das autoras Mary Hoffman e Ros Asquith. Isto posto, a sequência
didática se iniciará com a exploração do tema proposto, buscando a aproximação dos
alunos com outros arranjos familiares, através de indagações como: a) O que é família?
b) Como é a família de vocês? c) Vocês acham que todas as famílias são iguais?
Posteriormente, será feito a leitura do livro explorando elementos pré-textuais a partir
das imagens presentes na obra, fazendo indagações que nos revelem as várias
intencionalidades e modos de pensar existentes na turma.
Esses questionamentos se constituem importantes na medida em que sua
utilização envolve as crianças na leitura e despertam o interesse sobre a temática, os
tornando sujeitos participantes da história, pois segundo Cagliari (2007, p. 155), "a
leitura oral é feita não somente por quem lê, mas pode ser dirigida a outras pessoas que
também não leem, apenas ouvem; os primeiros contatos das crianças com a leitura
ocorre desse modo. Os adultos leem histórias, assim ouvir histórias é uma forma de ler".
Dando prosseguimento a sequência didática, consideramos necessário que
aconteça um diálogo com o texto, ampliando a percepção das crianças para os
sentimentos e pensamentos dos personagens, refletindo sobre as motivações que os
levaram a agir de determinada forma e praticando a atitude de se colocar no lugar do
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outro. Dessa maneira, propomos questionamentos como: a) As crianças com famílias
pequenas estão tristes? b) Como as duas mães estão tratando sua filha? c) Por que
algumas pessoas moram na rua? d) Como eles estão se sentindo? e) Essa menina não
gosta da escola, por quê? f) Você gosta da escola? g) O que você mudaria na escola?
Nesse momento, os alunos seriam desafiados a escrever em um papel a sua
sugestão de mudança para o ambiente escolar. Essa atividade por possuir relevância na
vivência desses sujeitos e possibilitar uma alteração naquilo que os incomodam, atua
como incentivadora da escrita, tendo em mente que eles possuiriam o desejo de dizer
algo para o outro e que eles teriam retorno, pois segundo Costa (2015, p. 73), ―escrever
para o outro só faz sentido se essa escrita se constituir em uma interação verbal‖.
Em seguida, utilizaremos a obra literária para estudar a língua e a necessidade de
aprendizagem que foi diagnosticado na turma em questão. Para isso, iremos ler com a
turma uma parte do livro que discute sobre as diferentes celebrações que cada família
possui, em especial o trecho: ―Tem Natal, Divali, Eid, Chanucá, casamento, crisma, bar
e bat mitzvá...ano novo chinês…‖. Esse fragmento nos possibilita trabalhar com a turma
questões pertinentes a pronúncia das palavras que se diferenciam da sua escrita.
Podemos perguntar, por exemplo: a) Como se pronuncia essas palavras? b) Você sabia
que as vezes escrevemos as palavras de forma errada porque escrevemos como falamos?
c) Você conhece algum exemplo?
Ainda trabalhando a compreensão da língua, propomos que seja entregue para as
crianças um quadro com alguns exemplos de palavras que possuem sons diferentes da
escrita. O diferencial dessa atividade é que as palavras serão escritas no quadro da
forma como se pronuncia, sendo necessário que os alunos anotem a escrita correta,
assim como nesse exemplo:
Quadro 1: Atividade para as crianças
COMO FALAMOS

COMO ESCREVEMOS

Mantega
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Arroiz
Veinha
Trêis
―Eu vou come‖
Fonte: Acervo das autoras
É importante destacar a necessidade da mediação dos professores durante as
atividades, oferecendo ajuda sempre que necessário, auxiliando os alunos no processo
de produção da escrita. Dessa forma, concordamos com Costa (2015, p. 80), quando
afirma que ―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‖.
Posteriormente, será trabalhado nessa sequência didática a árvore genealógica de
cada criança. Para isso, leremos o trecho do livro que trata sobre esse assunto e nos
instiga a produzir a nossa própria árvore, informando para o leitor como essa atividade
ajuda a conhecer a nossa família, e consequentemente, a nós mesmos. Dessa forma,
após explicar o que é uma árvore genealógica, como funciona e qual a sua
funcionalidade, será entregue uma folha com o desenho de uma árvore que possui
alguns quadrados em branco, aonde a criança deverá desenhar sua família e escrever
quem é quem (mãe, pai, irmão, avó, avô, tio, etc.)
Logo após essa atividade, será proposto a turma uma roda de conversa para que
possam apresentar para os outros colegas suas famílias. Essa roda é necessária pois ela
permite a troca de experiências vividas por cada criança, sendo possível comparar os
arranjos familiares, percebendo que toda família é especial de formas diferentes. Dessa
forma, concordamos com a compreensão de Silva e Góes (2019, p. 233), que entende
[...] a linguagem como parte constitutiva da construção da realidade
dialógica, uma vez que as trocas discursivas entre o eu e o outro,
possibilita elaboração de enunciados, de enunciações que se
concretizam a partir da compreensão do ato interlocutivo entre os
sujeitos que se comunicam.
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Com isso, em consonância com tudo o que foi exposto sobre a produção de
texto na alfabetização, iremos propor a realização de uma atividade em que os alunos
devam escrever uma carta contando como é sua família, o nome deles, o que gostam de
fazer, como são suas casas, o que fazem nas férias, e etc. Para a realização desse texto,
entendemos como necessário que sejam feitas indagações para introduzir o gênero carta
na sala de aula, como por exemplo: a) Você sabe o que é uma carta? b) Para que serve?
c) Você já escreveu uma para alguém?
Diante disso, será realizada também a leitura de uma carta-exemplo, para se
trabalhar as especificidades desse tipo textual, sendo preferencialmente usado uma carta
que trate do tema proposto nessa sequência didática: a família. Assim, informaremos
também que quem quiser, poderá trazer fotos para anexar nas cartas ou fazer desenhos
para enfeita-la. Essas cartas serão colocadas em uma caixa e cada criança retirará dela a
carta de um outro colega da turma. Dessa maneira, depois de ser realizado um contato
prévio com os pais, será recomendado que a leitura seja feita em casa juntamente com a
família, que se caso desejar, poderá produzir uma nova carta em resposta.
Temos nessa produção de texto o encerramento da nossa sequência didática. Ao propor
essas atividades, não objetivamos o entendimento delas como um receituário a ser
seguido, mas como um embasamento para a prática pedagógica no que diz respeito ao
processo de alfabetização. Pautadas em Silva e Góes (2019, p. 233), assumimos que
[...] a adoção do texto como unidade básica de ensino e
aprendizagem nos faz desistir de um ensino transmissor, de um
conhecimento pronto e acabado, e nos aproxima de um ensino
em que a aprendizagem se efetiva na experiência de produzir
algo, dialogando com o que nos foi disponibilizado por
produções anteriores.

Portanto, esse artigo se constitui na tentativa de dialogar com as produções anteriores
que discutem a alfabetização dialógica e fornecer material para esse debate, somando
esforços para a formação de leitores críticos e políticos em uma sociedade que tanto
sente a ausência desses sujeitos.
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Momentos que demarcam o percurso de formação de professores
alfabetizadores: um olhar para o município de Nepomuceno
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa que analisou os
momentos que demarcaram o percurso de formação de professores alfabetizadores descritos no
discurso docente. A pesquisa adotou a abordagem qualitativa, com ênfase na descrição. Como
procedimento metodológico para coleta de dados utilizou de entrevista semiestruturada, com
seis professoras alfabetizadoras da educação básica das escolas estaduais e municipais,
selecionadas por participarem do Programa de Formação Pacto Nacionais pela Alfabetização na
Idade Certa, (PNAIC), no município de Nepomuceno-MG. Analisou-se os dados por meio da
técnica de análise de conteúdo, usando a análise temática, de Bardin (2009) e Minayo (2007),
onde foi feita uma categorização por meio dos temas levantados nas entrevistas. A partir da
análise das falas das professoras foram elencados cinco momentos, cada um abrangendo um
determinado assunto sobre os conhecimentos adquiridos no processo de formação acadêmica e
as práticas alfabetizadoras. Constatou-se que os cursos de formação continuada, assim como os
saberes e práticas cotidianas acrescentam muito para a atuação dos professores alfabetizadores
pelo fato de haver uma troca de experiências entre os mais experientes e os recém-formados.

Palavras-chave: Formação de Professores. Identidade do Professor. Formação
continuada.

Introdução
Esta pesquisa parte de algumas inquietações e questionamentos que fizeram
parte ao longo de minha atuação como docente, a partir de minha primeira experiência
como professora na rede municipal de Nepomuceno, onde passei a viver outra realidade
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no contexto escolar, que me angustiou e, ainda, me inquieta. Sendo assim, estes fatos,
despertaram o meu interesse pela pesquisa, que tem como escopo, elucidar meu
engajamento nos estudos em relação às questões referentes à alfabetização e,
especialmente, às práticas pedagógicas de professores alfabetizadores.
Relativo ao meu percurso acadêmico, ingressei no curso de Pedagogia, em 2006,
na Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC. Neste mesmo ano, iniciei minha
experiência como professora em uma escola particular de minha cidade. Atuando como
professora, na terceira série do ensino fundamental, antiga nomenclatura, até então meu
maior desafio, pois não tinha experiência profissional na área.
Em 2009 consegui minha primeira substituição na Rede Municipal de Educação,
em uma escola da periferia, atuando em uma sala de 3º ano do ensino fundamental, com
alunos com defasagem de aprendizagem, pois muitos não dominavam a leitura e a
escrita. Nesta mesma escola, em 2015, fui convidada pela Secretaria de Educação, para
atuar como docente na sala de Atendimento Especializado Educacional (AEE), com
crianças de 8 (oito) à 11 (onze) anos de idade da referida escola. Nesta escola, a turma
em que lecionava só atendia a alunos que apresentavam dificuldades ou defasagem na
aprendizagem. Mas para minha surpresa, o maior número de alunos não era dos que
possuíam necessidades especiais de aprendizagem, como impedimentos de longo prazo
de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, transtornos globais do
desenvolvimento e com altas habilidades, conforme descreve a Resolução CNE/CBE
n.04/2009.
Sendo assim, afastar da rede privada de ensino deixando as experiências como
docente de uma realidade diferenciada, em que a maioria dos pais se interessavae se
dedicava à vida escolar dos filhos, onde os professores se mostravam comprometidos e
dedicados, fosse pela responsabilidade ou mesmo pela cobrança da escola e dos
próprios pais, esta nova vivência, a partir de uma realidade escolar da rede pública,
possibilitou conhecer outras formas de atuação dos profissionais da área de educação,
frente à falta de recursos e falta de condições de trabalho precárias, fez com que eu
enxergasse problemas decorrentes na formação dos alunos. Desse modo, adentrar pelos
portões da escola pública foi, no momento, bem angustiante.
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A descrição desta realidade não veio do olhar de quem estava atrás de uma
janela, mas de alguém que estava dentro dos espaços educativos. Espaços estes, imersos
a desafios e conflitos, envolvidos em mazelas que se apresentavam de formas
silenciadas. Por meio de conversas na sala dos professores ou durante as reuniões
pedagógicas, vivi o choque de realidade, onde a maioria dos professores não planejavam
suas aulas, e quando havia planejamento, era para apresentar à supervisão. No final de
vinte minutos de intervalo, ou de duas horas de reunião pedagógica via a culpa do
fracasso e da evasão escolar serem depositadas nas crianças e em suas famílias
desestruturadas. Todas essas experiências vividas e sentidas, possibilitaram-me um
olhar reflexivo para o fazer docente.
Todas essas experiências vividas e sentidas, possibilitaram-me um olhar
reflexivo para o fazer docente. No decorrer do tempo mesmo depois de assumir a
função de diretora escolar de uma creche pré-escolar, o olhar ampliou-se para as mais
diversas situações de aprendizagem como: prática pedagógica, proposta pedagógica,
estrutura curricular, formação e atuação do corpo docente, processo de ensino
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, entre muitos aspectos. Assim, entendo
que, no espaço de educação, as práticas educativas, concretizadas no fazer docente,
refletem diretamente no processo pedagógico da instituição.
Segundo Tardif (2012, p. 37) ―a prática docente não é apenas um objeto de saber
das ciências da educação, ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes
que podem ser chamados de pedagógicos‖. Deste modo, por tentar compreender as
realidades do fazer docente no viés do processo de alfabetização e de letramento, é que
as propostas de pesquisa deste trabalho se configurou dando abertura para o seguinte
problema de pesquisa: até que ponto é possível descrever como o processo de formação
continuada de docentes, influencia a prática pedagógica em relação à alfabetização? De
que forma os conhecimentos adquiridos no processo de formação acadêmica são
acionados de modo a garantirem a formação contínua e os saberes que o professor
alfabetizador utiliza?
Diante disso, este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma
pesquisa teve por finalidade analisar os momentos que demarcaram o percurso de
formação de professores alfabetizadores presentes no discurso docente, bem como
descrever o quanto os cursos de formação continuada, de modo específico o programa
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Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, contribuiu para a prática
pedagógica em relação à alfabetização, comparando de que forma os conhecimentos
adquiridos em experiências vivenciadas e no processo de formação acadêmica são
apresentados nas falas, de modo a garantirem a atuação e saberes que o professor
alfabetizador utiliza.
Formação Inicial de Professores alfabetizadores
Na sociedade em geral muito tem se discutido sobre a formação de professores,
bem como suas diversas áreas, assuntos e conteúdos ministrados. No cenário de
discussões acadêmicas, o professor alfabetizador tem ganhado destaque, agregando
relevância no bojo das discussões atuais. Ao longo dos tempos a formação docente vem
passando por diferentes modelos e propostas com a finalidade de romper com modelos
não eficazes, de acordo com o contexto social e político da sociedade. Considerando
que a formação de professores no Brasil é entendida como duas fases separadas onde
primeiramente aparece a formação inicial sendo oferecida em instituições de cursos
superiores e após a mesma a formação continuada por meio de diversos cursos
profissionalizantes

de

pós-graduação

destinados

a

professores

em

exercício

(FERNANDES, VIANA, SCARELI, 2016).
No entanto, falar de formação inicial de professores para atuar nas turmas de
alfabetização é levantar uma discussão sobre aspectos teóricos e metodológicos, em um
campo marcado por várias práticas educativas e modelos que, ao longo dos tempos,
foram se constituindo, e ainda são, delineadas por modelos e métodos mesmo que,
muitas das vezes, tenha se apresentado ineficaz para que o processo de alfabetização,
realmente, viesse acontecer.
Entretanto, tal reflexão se faz necessário, pois ao se garantir uma formação
inicial consolidada em aspectos teóricos e metodológicos desses profissionais da
educação, teremos possibilidades de um profissional mais qualificado e seguro para
atuar com o processo de ensino aprendizagem da leitura e da escrita para todas as outras
etapas do ensino. No tocante à questão, Villela (p. 1996) afirma que ―é o professor
alfabetizador quem inicia os pequenos nas artes de viver, o saber, na leitura e escrita, no
brinquedo, no cuidado de si, na invenção e na aprendizagem de tudo que nos cerca‖.
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A respeito da formação inicial, (GATTI, 2010, p.1368) ―chama a atenção o fato
de que apenas 3,4% das disciplinas ofertadas referem-se à ―Didática Geral‖. O grupo
―Didáticas Específicas, Metodologias e Práticas de Ensino‖ (o ―como‖ ensinar)
representa 20,7% do conjunto, e apenas 7,5% das disciplinas são destinadas aos
conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, ao ―o
que‖ ensinar‖. Esse dado torna evidente como os conteúdos específicos das disciplinas a
serem ministradas em sala de aula não são objeto dos cursos de formação inicial do
professor.
Gatti (2010, p. 1371) ressalta que ―a constatação é de que há uma insuficiência
formativa evidente para o desenvolvimento desse trabalho‖. A autora alerta sobre a falta
de qualidade das instituições que são responsáveis por essa formação como,
insuficiência formativa no desenvolvimento deste trabalho, os currículos são
fragmentados, as disciplinas de formação específica predominam as abordagens de
caráter mais descritivo, e uma menor adequação entre teoria e práticas.
A formação destes professores seria para a autora, preparar os professores para a
leitura e escrita, provocando um processo de letramento fazendo, aprendendo fazer o
uso da leitura e escrita para a vida social e profissional. Nessa dimensão seria propor ao
professor em formação o processo de letramento baseado no próprio processo de
aprendizagem de leitura e escrita. Para Melo (2015) ninguém facilita o desenvolvimento
daquilo que não teve oportunidade de aprimorar em si mesmo.
Ninguém promove a aprendizagem daquilo que não domina, a constituição de
significados que não compreende e nem a autonomia que pode construir.
De acordo com o exposto, a tarefa de formar professor não é nada fácil, uma vez
que a escola sempre esteve atrelada aos interesses da classe detentora do poder, como
governos, 26 políticas públicas e outros sistemas, sendo que seu surgimento se deu, com
a única finalidade de disciplinar e reproduzir. A profissão docente fazia alusão a uma
missão, um chamado, onde primeiro devia-se ter amor pelo ofício. Neste caso, torna-se
crucial uma mudança nos modelos de formação dos referidos cursos, uma vez que estes
se mostram insuficientes na articulação entre teoria e prática. Enquanto a formação de
professores ainda se mostra insuficiente, os cursos de formação continuada têm
avançado na sociedade em geral, seja na modalidade presencial, semipresencial ou à
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distância com a tentativa de sanar problemas da formação inicial. Diante disto, a
próxima seção debruça um pouco sobre a formação continuada de professores
alfabetizadores elencando algumas políticas públicas e programas.
Formação Continuada dos Professores Alfabetizadores
Quando tratamos da formação docente, entendemos, conforme ressalta Freire
(2013), que está em jogo o processo de reflexão da prática pedagógica, pelo fato de ―[...]
que na formação permanente dos professores o momento fundamental é o da reflexão
crítica sobre a prática‖ (FREIRE, 2013, p. 13).
Para Santos (2017) a formação continuada é entendida como um processo
constante de aprendizagem e aperfeiçoamento de saberes necessários à atuação
profissional. Para a autora a formação continuada de professores tem por objetivo
melhorar a prática docente, o conhecimento e principalmente a reflexão sobre a sua
docência.
Para a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC (Ministério da Educação),
a formação continuada de professores é componente essencial da profissionalização e da
valorização docente, devendo integrar-se aos desafios da escola e pautar-se no direito
dos profissionais do magistério de buscarem atualização e aperfeiçoamento ao longo da
vida (BRASIL, 2017).
Por isso, pensar o processo de formação é dialogar com a prática do
alfabetizador, sendo de forma continuada, perene e permanente, uma vez que a
alfabetização, segundo Arroyo (1998), é designada como um fenômeno que se apresenta
diversa e variada ao que diz respeito à sua abordagem e tem oportunizado muitos
embates entre teóricos e práticos.
Questionamentos sobre a formação do professor alfabetizador não são recentes,
Ferreiro (1985, p. 60) fazia indagações nesta vertente, como: ―a dimensão das questões
levantadas pode suscitar de imediato uma pergunta: se a compreensão da escrita começa
a se desenvolver antes de ser ensinada, qual é o papel dos adultos especialmente dos
professores, no que se refere à aprendizagem?‖.
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Para Freire (2013, p. 30) a formação continuada é ―[...] enquanto ensino,
continuo buscando, reprocurando, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago
e me indago‖.
Já o que Nóvoa (1992, p. 25) ressalta sobre a formação docente acontece, vem
de encontro com a citação de Freire ―[...] através de um trabalho de refletividade crítica
sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal‖. ―Por isso
é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto de saber à experiência‖. A
formação docente acontece ―[...] através de um trabalho de refletividade crítica sobre as
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal‖. ―Por isso é tão
importante investir na pessoa e dar um estatuto de saber à experiência‖.
Assim, diante das duas colocações dos autores, entende-se que a formação é um
processo constante de reflexão da própria prática docente. Esta reflexão se dá por meio
da relação social que os diferentes sujeitos estabelecem entre si, relações estas que
advém da troca de saberes e experiências refletidas.
Considerando que os impactos das diferentes transformações provocadas em
nossa sociedade em diferentes épocas exigem dos professores uma nova postura. É
relevante que uma vez que o surgimento do novo conceito letramento associado a
alfabetização aconteça em sintonia com a construção do conhecimento do professor
para que o mesmo esteja apto a promover o processo nas salas de aula.
Diante disso, entender como os professores alfabetizadores pensam sobre sua
prática pedagógica, procuramos conhecer o percurso de formação e observar quais os
momentos marcantes desde o ingresso na universidade até os cursos de formação
continuada oferecidos pelo governo federal com o propósito de ampliar os
conhecimentos teóricos e metodológicos sobre a temática da alfabetização.
Momentos que demarcam o percurso de formação de professoras alfabetizadoras
Neste trabalho de campo está baseado nas falas de 6 (seis) professoras atuantes
na rede pública do município e do estado que realizaram o curso do PNAIC do
Município de Nepomuceno-MG. Por questões éticas e para preservar a identidade das
professoras, decidimos identificar o grupo de professoras por nomes fictícios e a escolha
destes nomes se relacionou diretamente com a forma de vida da pesquisadora. Foram
escolhidos nomes bíblicos, nomes de mulheres que representam muito no meio cristão.
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E sendo este meio também comum da pesquisadora, a escolha não se deu
aleatoriamente, mas foi tomado um cuidado para identificar supostos perfis para cada
professora.
Deste modo, a partir de recortes das falas, procuramos uma descrição de aspetos
que caracterizam como diferentes momentos que demarcaram o percurso de formação
de professores alfabetizadores, bem como descrever o quanto os cursos de formação
continuada contribuem para a prática pedagógica em relação à alfabetização,
comparando de que forma os conhecimentos adquiridos em experiências vivenciadas e
no processo de formação acadêmica são acionados de modo a garantirem a atuação e
saberes que o professor alfabetizador utiliza.
Consideramos que o grupo participante da pesquisa foram ajudantes ativos para
observar um pouco da realidade escolar do município de Nepomuceno em vários
aspectos como: o fazer docente de professores alfabetizadores, a formação inicial e
continuada dos professores, as contribuições do PNAIC para o trabalho de
alfabetização, entre outros.
No agrupamento das falas das professoras em temas referentes ao percurso de
formação como categorias de análises, faz-se necessário abordar de forma breve um
pouco do que foi discutido em cada uma delas, uma vez que por meio da análise de
conteúdo temático, a definição de cada uma delas acontece de forma indutiva. Assim as
inferências ocorrem de forma individual, ora amparada na teoria, ora amparada no
campo de pesquisa. Deste modo, identificamos 5 (cinco momentos) que foram
categorizados em (1) Momento de decisão: a escolha da formação docente; (2)
Momentos de estudos: formação inicial e relação com a prática docente do professor
alfabetizador; (3) Momentos de reflexão: a compreensão conceitual sobre alfabetização
e letramento; (4) Momentos de aperfeiçoamento: a formação continuada no programa
PNAIC; (5) Momentos de desafios: o devir professor.
1. Momento de decisão: a escolha da formação docente
Nesta categoria mencionamos os aspectos que influenciaram na escolha da
profissão. Assim foi perceptível que na maioria das falas analisadas, a escolha pela
profissão foi relacionado com o meio e condição social.
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O momento da escolha da profissão docente foi um tema nas falas das
professoras. Ao serem convidadas a falarem sobre a sua formação acadêmica e a
comentarem sobre o porquê ser professor e o tempo de atuação na profissão, abrimos
um espaço de diálogo e reflexão sobre um momento de decisão da carreira do
magistério. O que nos permitiu refletir sobre como se deu esta escolha das professoras,
como um período determinante para a formação docente, pois abarca experiência de
vida, incentivos de outrem, ou mesmo a insegurança ou incertezas referente em que
realmente desejam se profissionalizar. Entendemos ser pertinente uma vez que esta
reflexão é imprescindível no meio educacional como viés na formação, visto que para
Tardif (2012) o formar dos professores é concebido também pela sua história de vida.
É notório que a escolha de ser professor carrega consigo uma série de fatores
que ao longo dos tempos foram debatidos no meio educacional e social. Aspectos como
classe social, condições de vida, valor dos cursos de licenciatura, dúvidas no ato de
escolher a profissão, permeiam este campo tornando envolto de discussões.
Essa discussão inicial nos mostra que das (6) seis professoras que entrevistamos
apenas 2 (duas) delas escolheram a profissão do Magistério como primeira opção, na
fala das profissionais explicam que sempre sonharam em ser professoras. Os recortes
das falas mostram esta afirmação ―eu escolhi o magistério porque é uma profissão que
eu gosto e admiro muito‖ (MARIA, entrevista, 2019), ―Eu sempre tive vontade de ser
professora principalmente de história [...] eu tinha uma professora de história que ela
explicava muito bem‖ (RUTE, entrevista, 2019). Diante da fala de Rute, percebe-se que
a escolha se deu em meio à admiração de um antigo professor. A respeito deste assunto,
Teixeira (2007) salienta que o professor escolhe a profissão docente por meio de outros
docentes que fizeram parte de seu percurso acadêmico.
A partir das falas de Maria e Rute, podemos refletir sobre o processo de escolha
da profissão docente, muitas vezes, independe de relação direta com a formação
acadêmica. Os estudos de Tardif (2009,2012), Arroyo (1999 e 2013), Nóvoa (2009) e
Teixeira (2007) defendem que o vir a ser professor acontece antes mesmo de sua
inserção acadêmica, podendo a mesma ser influenciada por docentes que fizeram parte
do percurso escolar de um indivíduo. Arroyo (1999) ainda acrescenta que do acúmulo
de muitas relações sociais, de muitos intercâmbios, de diálogos construídos, de muitas
imagens surgem a partir de outras múltiplas imagens, um movimento contínuo de
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estímulos, que, segundo o autor, não são frutos da invenção e nem foram aprendidas
apenas nos cursos de formação. Percebemos assim, que o fazer docente se também pela
prática social cotidiana.
Outro ponto que merece destaque sobre a escolha da formação inicial é o fato de
que nem sempre a escolha de ―ser professor‖, aconteceu de forma definida em primeira
opção, nem sempre ocorreu por meio de um sonho ou vontade, mais a partir de outro
princípio como se apresenta na fala de Ester e Debora, ao comentar que escolheu o
curso de Pedagogia porque era o único curso de graduação que elas podiam pagar ―Eu
sou professora já faz oito anos‖. Eu escolhi esta profissão por motivo financeiro [...]
financeiramente este era o curso que na época eu podia pagar (Ester, entrevista, 2019),
―ser professora não foi algo idealizado, comecei atuar no ano de 2000 e foi meio que
por acaso, mais eu fui me encantando‖ (Debora, entrevista, 2019). Na fala de Ester
comprova o que é colocado por Gatti e Barretos (2009), quando em seus estudos, os
dados mostraram que é a escolha de curso de pedagogia ou licenciatura muitas das
vezes se dá pelo valor mais baixo em relação aos outros.
2. Momentos de estudos: formação inicial e relação com a prática docente do
professor alfabetizador
Nesta categoria apontamos uma reflexão de depoimentos que obtiveram uma
formação inicial considerada não suficiente para a atuação com teve foco na
alfabetização. A troca de experiência apresentou na fala das professoras como um fator
crucial para atuação nas turmas de alfabetização.
Ao propor às professoras que falassem um pouco sobre sua formação. Sobre
onde estudaram o ensino fundamental e ensino médio? Onde fizeram sua faculdade?
Qual a área de formação? E qual o tempo de atuação na carreira do magistério? As
respostas se sinalizam certo distanciamento entre teoria e prática na realidade dos cursos
de formação inicial cursados por elas, por outro lado destacam o estágio como uma
atividade que proporcionou grande aproximação com a prática. Desse modo, nesta
categoria trazemos uma percepção de como o processo de alfabetizar se apresentou nos
cursos de formação dos sujeitos investigados, tentando observar como a fragmentação
de currículos fez ou faz superar o distanciamento entre teoria e prática a luz das falas
dos entrevistados.
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Identificamos estas afirmações na fala de Madalena (entrevista, 2019) ―a
formação é tudo a inicial as complementares e as outras subsequentes‖. Neste fragmento
percebemos a importância que Madalena dá aos cursos de formação e a necessidade de
não se conformar com apenas um curso, onde ela mesma reconhece a presença marcante
da mãe no seu percurso acadêmico: ―minha mãe me deu um empurrão, ela me disse que
eu teria a chance, se eu corresse atrás das coisas, onde o curso de magistério não daria
embasamento suficiente para atuar‖.
Outro ponto que teve destaque na fala das professoras refere-se ao fato de uma
formação pela prática, pela vivência da própria profissão, do aprender fazer fazendo.
Quando as professoras entrevistadas abordaram que a observação de alguém fazendo,
ou até mesmo a própria atuação, é fator fundamental para a formação docente.
―Fui fazer o magistério gostei do magistério mas no começo não achei
nada interessante. Era muita teoria e a minha mãe já era professora 40
(quarenta) anos então eu via que eu ajudava ela corrigir prova essas
coisas e não tinha nada a ver com que falava lá era muito diferente da
atuação do dia a dia‖. (MADALENA, entrevista, 2019).
Quando as professoras perceberam que os conhecimentos da graduação são
insuficientes para a atuação dos futuros professores, percebemos na fala de Maria a
busca por um aprimoramento profissional nos cursos de formação continuada, como as
especializações, ―fiz pós-graduação em Alfabetização e Letramento e estou aí lutando
né no magistério‖, porque as vivencias cotidianas trazem necessidades que requer do
professor uma atualização, ―depois na prática que a gente vê [que] a gente tem muita
dificuldade e a pós me ajudou muito‖ (MARIA, entrevista, 2019).
Fica claro que o problema com a formação de professores inicial, perdura os dias
atuais, continua assombrando a educação, porque de acordo com Martins (2009) o
surgimento das primeiras escolas foi impulsionado pela séria defasagem de professores
capacitados, com péssima formação e baixos salários, o autor também relata que a
formação inicial é insuficiente, pois não existiam propostas bem estruturadas para a
ampliação da educação mesmo no que se refere ao conhecimento básico.
São Paulo (1980), evidencia que o ensino não pode ser regenerador e eficaz se os
professores não forem bem preparados, instruídos para atuarem nas mais diversas áreas
do conhecimento. Foi observado através das entrevistas, o medo, a insegurança e
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segundo o autor acima, este cenário de medo é fruto da falta de estruturação do
currículo.
Desta forma, Nóvoa (2007, p.1), afirma a necessidade do entendimento sobre as
melhorias nas propostas de formação de professores, ―é necessário construir um novo
lugar institucional‖ Para viabilizar essa construção, precisa de um forte embasamento
universitário, que propiciam de forma indissociável a teoria e a prática do fazer docente.
Isto não é uma utopia, uma vez que três de nossas participantes vivenciaram essa
construção durante a formação inicial, por isso a importância de assegurar que as
Universidades responsáveis por este conhecimento inicial sejam e tenham qualidade.
3. Momentos de reflexão: a compreensão conceitual sobre alfabetização e
letramento
A concepção de alfabetização e letramento aparecem neste ponto como uma
construção social, entretanto a concepção conceitual não se mostra consolidadas nas
falas. Identificamos nesta pesquisa uma prática de leitura em tempo ócio não faz parte
da realidade observada. De acordo com as professoras, a leitura acontece de acordo com
a necessidaNesta categoria, as falas foram agrupadas, a partir do entendimento das
professoras sobre os conceitos de alfabetização e letramento. Sendo assim, pretendemos
conhecer de que qual a percepção teórica das professoras subsidiadas esse percurso de
formação no processo de aquisição da leitura e escrita. De modo a identificar o que
entendem sobre o processo de alfabetizar e como estes entendimentos auxiliam em suas
práticas alfabetizadoras.
Falar de alfabetização e letramento é complexo, uma vez que os termos trazem
consigo um debate marcado por inúmeras discussões que, desde a década de oitenta do
século XX, vem permeando o âmbito escolar e diversas pesquisas e trabalhos. A
compreensão dos conceitos alfabetização e letramento e sua aplicabilidade no cotidiano
escolar gera questionamentos, envolve dúvidas, o que observamos na fala de duas
professoras: ―Então alfabetizar e letrar é você fazer constantemente o uso da leitura e
escrita. Em minha opinião é no decorrer da vida não é porque quando você tá
aprendendo algo diferente você tá ali nesse caminho de construção e é isso que eu
acredito‖. (SARA, entrevista, 2019).

198

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

Para ampliar a discussão sobre o conceito de alfabetização, o olhar da professora
Ester (entrevista, 2019), ao falar sobre o conceito de alfabetização e letramento afirma,
―que o alfabetizar e o letrar não se distingue, é tudo um conjunto só‖.
Podemos perceber neste fragmento que a indissociabilidade dos dois temos
surge em meio à fala de Ester, porém a mesma não conceitua desta forma. De acordo
com Tfouni (2010), alfabetizar é adquirir habilidades individuais requeridas para a
leitura e escrita, que são necessárias para a interação dos sujeitos nas diversas práticas
sociais. Diante de tais postulações, ao que se refere à alfabetização e letramento, fica
explícito que apesar de um processo não depender do outro, eles são concernentes.
―O letramento se entende que é aquela visão de mundo que a criança tem porque
ela não chega na escola sem identificar rótulos, placas[..] ela reconhece o achocolatado,
a marca do iogurte‖, por meio da fala de DÉBORA (Entrevista, 2019), percebemos um
entendimento mais amplo de alfabetização e letramento ao considerar o fazer o uso da
leitura como pratica social.
Por outro lado evidenciamos na fala das professoras um esforço em assumir as
práticas de leitura e escrita no dia a dia, que, mesmo diante da falta de tempo, é possível
desenvolver atividades de leitura, provocando ou criando situações de letramento em
sala de aula. Para ampliar a discussão sobre a importância de o professor exercer,
dominar uma boa prática de leitura, evidenciamos a seguinte fala: ―Eu acredito muito
numa fala que fala assim: professor estudioso aluno estudioso... professor leitor aluno
leitor. Eu amo escrever e amo ler, os meus alunos todos amam escrever e adoram ler
claro que nós temos particularidades‖. (MADALENA, entrevista, 2019).
A afirmação acima vem de encontro com Melo (2015) quando afirma que só é
possível possibilitar o desenvolvimento daquilo que se domina, é preciso aprimorar em
si mesmo o desenvolvimento necessário. Desse modo, é evidente que se o professor não
for alfabetizado e letrado, consequentemente ele não conseguirá desenvolver hábitos de
leitura e escrita em seus alunos.
―Eu já fui uma leitora assídua, mais hoje realmente a minha leitura se for pensar
na literária, eu não tenho tido foco nela não. Hoje tenho focado mais nas leis,
planejamento, BNCC. [...] minhas leituras tem sido mais pedagógicas‖ (DEBORA,
entrevista, 2019). Embora o contexto de uma leitura mude, a fala indica ações uma
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leitora que faz por meio da prática de trabalho, isso porque a condição de trabalho atual
tem levado outros tipos de leitura.
Considerando o ato de ler e escrever como prática social, é indispensável que o
professor alfabetizador tenha hábitos de leitura diária, provocando em seus alunos o
gosto de ler e escrever. Entende-se que cabe ao professor valorizar o potencial dos
alunos apresentando aos mesmos a possibilidade de acessão social por meio do
letramento.

Cagliari (1998) enfatiza que é necessário conhecer como acontece o

processo de aprendizagem no aluno e assim poder observar qual o nível de leitura e
escrita dos alunos, com vistas a formar leitores que façam o uso social.
4. Momentos de aperfeiçoamento: a formação continuada no programa
PNAIC
A discussão nesta categoria surge pelo fato do programa de formação PNAIC
fazer parte de um momento do percurso de formação das professoras alfabetizadoras
entrevistadas. Diante disso percebemos a necessidade de refletir sobre como o PNAIC
contribuiu para a atuação e o fazer docente, pois grandes são os embates apresentados
sobre o assunto na formação de professores.
O Programa PNAIC tem como foco principal a formação de professores
alfabetizadores atuantes, com o objetivo de proporcionar um ambiente de formação
continuada, onde são levantadas discussões sobre a alfabetização na perspectiva do
letramento, apresentando caráter desenvolvedor, com a finalidade de alcançar índices de
alfabetização de todas as crianças até os 8 (oito) anos de idade.
Nesta seção trazemos as falas das professoras, as quais apontam um olhar de
quem está diariamente envolvida no processo ensino aprendizagem e nas turmas
alfabetizadoras, descrevemos o que pensam sobre a formação continuada com o foco no
programa de formação do PNAIC. As professoras entendem a importância e peso dessa
prática valorizando o programa, pois demonstraram interesse, e por isso sempre se
dispuseram a fazer o curso. Debora demostrou em sua fala certa satisfação em participar
do programa ―Sempre participei de cursos voltados para a área de alfabetização, porque
sempre foi meu foco, tanto no ensino comum como no ensino especial‖. (DÉBORA,
entrevista, 2019)
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A formação continuada, é uma possibilidade de construção do conhecimento em
diversas áreas do saber. Na fala de Debora percebemos que as professoras buscam um
curso de formação com finalidades específicas, pois atuam em diferentes áreas ou
turmas, Este é um ponto importante, pois permite ao professor o enriquecimento em
suas práticas pedagógicas, proporcionando domínio de habilidades e competências,
sentindo-se capaz para conduzir o saber dos aprendizes.
Sobre os conhecimentos construídos durante a formação continuada,
apresentamos as contribuições do PNAIC para as práticas do professor alfabetizador:
O PNAIC, foi um curso muito bom ensina a gente alfabetizar através dos jogos
do lúdico né então foi uma experiência muito boa e me ajudou muito (RUTE, entrevista,
2019).
Contribuiu sim, trouxe muito conhecimento eu acho que tudo engrandece a
gente né. Contribuiu pra alfabetização principalmente na questão de diagnóstico, pois a
gente teve uma visão diferente do que a gente tinha em respeito da bagagem que o aluno
já traz então abriu...abriu nossa visão, isso sim (ESTER, entrevista, 2019)
Apesar de Ester não expressar total satisfação pelo PNAIC, aparentemente
percebe-se que não valorizava antes, como por exemplo, a visão de mundo do aluno
antes de chegar às turmas de alfabetização, uma percepção que foi ampliada por meio
do programa quando ela fala sobre a ―bagagem‖ que o aluno traz do mundo
―O PNAIC, me acrescentou muito, porque eu sempre gostei de buscar
conhecimento e o material era muito rico. Os encontros eram muito bons. Porque
estávamos diante de vários alfabetizadores com olhares diferentes, com experiências
diferentes, a troca era muito gostoso aquele... aquele momento embora fosse assim, foi
cansativo não vou te negar, foi porque você passar oito horas de um sábado, depois você
trabalhar a semana toda era puxado, mas ao mesmo tempo era prazeroso e sem contar
assim os deveres de casa né?! que era aplicar aquilo na nossa sala de aula e depois
quando tínhamos que trocar a experiência de como foi. Isso foi muito bom, então o
PNAIC é um investimento muito bom‖. (DÉBORA, entrevista, 2019)
Por meio destes relatos observa-se que os objetivos propostos pelo PNAIC,
foram alcançados, uma vez que as professoras pontuaram a significância, demonstraram
as contribuições no que tange o curso. Verificou-se que pode agregar valor a sua prática,
201

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

sendo que foram acrescidas novas habilidades e conceitos, formando novas concepções
e capacidades que foram adquiridas e construídas ao longo deste curso de formação
continuada. Essa demonstração de significado aparece na fala da professora:
―Gostei contribuiu sim porque lá nós tínhamos o que os debates eu achava
importantíssimo não é e também a parte prática onde a gente confeccionava várias
coisas e sem falar que era um momento muito prazeroso que era de troca com colegas
né então tinha os momentos sério é tinha o momento de risos de acontecimentos na sala
de aula que a gente trocava a própria coordenadora do curso ela vinha embasava e
colocava ali para nós e situações debates discussões, ou seja, acrescentou... Acrescentou
sim‖. (SARA, entrevista, 2019)
O exposto vem pactuar com o pensamento de Tardif e Raymond (2000), que
afirma que os avanços na formação do professor, são possíveis, quando estes estão
ligados as situações concretas, onde a fonte dos saberes dos professores vem a partir da
troca de experiência no trabalho, nos debates, na criação do novo, no cotidiano, no
convívio com o outro, com o aluno e toda vivência da escola.
Desse modo, podemos perceber que a partir das entrevistas, as professoras
compreendem as contribuições da formação continuada, pois está baseada em
compartilhamento de experiências vindas da prática. De acordo com as afirmações
apontadas por elas, ter um espaço onde pode- refletir a partir das situações reais
vivenciadas por outros profissionais da educação em atuação enriqueceu e influencia o
seu fazer docente.
5. Momentos de desafios: o devir professor
Nesta categoria evidenciamos alguns pontos que interferem na atividade diária
do professor alfabetizador. Destacamos nas falas que o comprometimento das
professoras diante do descaso enfrentado pela educação, quando falam que é necessário
recorrer ao seu próprio recurso para promover aulas diferenciadas.
Ao analisar quais os momentos significativos que marcam o percurso da
formação e professores alfabetizadores identificamos 3 (três) situações que caracterizam
o percurso: ―os desafios no trabalho do professor‖, ―o professor como agente solitário‖,
e ―o vestir a camisa do professor‖. Assim, a partir desses três condições que
caracterizamos o devir ser professor, pois aqui o ―devir‖ vem para exercer a ação de vir
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a ser; tornar-se, transformar-se professor, esta ação segundo Nóvoa (1992), vai além de
uma perspectiva centrada na dimensão acadêmica, ela acontece no âmbito das escolas.
Desta maneira, destacamos como culmina o processo de formação e a
repercussão de diferentes conhecimentos nas práticas desses professores, como elas
acontecem, a elaboração dos planos de aula, o porquê se aplicar determinado método.
Procuramos observar como esses agentes lidam como os desafios e problemas
encontrados no dia a dia escolar, observando a partir dos olhares das professoras
entrevistadas quais as dificuldades enfrentadas por elas para contribuir com o fazer
educação, com a construção do ensinar.
Muitas foram as considerações sobre o devir do professor, o primeiro foi das
primeiras experiências como educadora, quando a professora Sara (entrevista, 2019),
fala sobre o medo de encarar a sala de aula logo assim que saiu da faculdade. ―é aquela
questão tinha aquele medinho ao ouvir das outras professoras que já atuavam, que ela
iria se deparar com criança de vários tipos, e aí pensava, será que vou dar conta de fazer
bem‖.
De encontro com esses medos, as preocupações de Maria coadunam com as
mesmas de Sara, dizendo que muitas são as dificuldades, pois é muita coisa que
envolve, alunos com dificuldades e famílias desestruturadas. Para ampliar essa
abordagem apresentamos a contribuição da professora Débora:
―Foram muitos dentre eles uma sala com vinte e sete alunos em formação aquela
época 6(seis) anos ainda era chamada fase introdutória, mas daí foi visto por muitos e
inclusive por todos da escola como ser alfabetizados aos 6(seis) anos mas era fase
introdutória foi um momento de transição então a quantidade de alunos foi um desafio a
heterogeneidade da sala foi outro desafio porque ao mesmo tempo que tínhamos
crianças que estavam além tinha muitas crianças que estavam aquém e pro professor ter
esse jogo de cintura de em contra partida não deixar ninguém, mas também não atrasar
não fazer com que aquela criança perdesse o estilo foi outro desafio muito grande‖.
(Débora, entrevista, 2019)
De encontro com esses anseios que vimos à pertinência em abordar essa
temática, pois as participantes sentiram essas dificuldades potencializadas, porque não
se viram preparadas para atuarem ao sair da universidade. Ressaltamos a necessidade de
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um embasamento sólido durante este processo de formação acadêmica, pois é essa que
tem como dever, garantir autonomia para as educadoras quando forem realizar as suas
práticas. Sobre essas conclusões apresentamos o parecer de Cagliari e Rojo (1998) ao
declarem que a prática desse educador precisa transcender a mera repetição, é
necessário atingir etapas, é necessário compreender como acontece o processo de
aprendizagem no educando.
Observamos que a procura pela formação continuada se mostra como um
momento necessário de aprimoramento de conhecimentos que a formação inicial não foi
capaz de consumar.
Quando as professoras falaram da formação continuada referente ao PNAIC,
observamos um destaque para os desafios enfrentados para aplicar as atividades
práticas, sendo que para se realizar práticas diferenciadas do PNAIC, pois os objetos
que os cursos ofereciam para ser construído, muitas das vezes não eram realizados por
conta deste fator. Relativo a isto, o próprio PNAIC percebe esse aspecto como crucial,
uma vez que conforme Tedesco (2015), o pretendido pelo PNAIC é, ―trazer uma ampla
reflexão teórica sobre a alfabetização e os caminhos para utilização em sala de aula de
jogos pedagógicos e acervos bibliográficos‖.
Relativo às condições de trabalho do professor, encontro também um caso que
apresenta por parte do poder público um descaso em relação a educação básica. Ester,
desabafa que sente a carência de apoio para planejar e executar suas aulas, denuncia que
a escola recebeu computadores, mas estão dentro das caixas, pois não tem técnico para
instalá-los, se tornando inútil a aquisição deste material eletrônico, que inclusive, afirma
a professora ser importante para os seus discentes, e também para o seu trabalho, segue
a afirmação:
―Hoje em dia hoje é impossível agente dar aulas sem pesquisar na internet tem
que estar preparada né seria até um sofrimento para gente e pro aluno, tem
muitos sites de pesquisa assim na área da educação né, mas o importante que eu
falo não é só está a disposição da gente e está a disposição para o aluno‖.
(ESTER, entrevista, 2019).

Merece destaque a fala de Ester que afirma que, ―o professor veste a camisa em
nome da educação‖, dizendo que arca financeiramente para dar uma aula diferente, pois
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se preocupa, está envolvida, e enfatiza dizendo, ―que os professores investem mais que
o governo‖. O fragmento abaixo indica esta afirmação.
Diante do exposto notamos que o professor muitas das vezes se queija de ser
agente solitário, sendo que em todas as falas, notamos as expressões, correr atrás,
buscar, pedir ajuda dos colegas predominarem nos discursos, essa percepção ocorreu
durante vários momentos das entrevistas. Quando questionadas como foi o início da
carreira, e se a formação inicial deu embasamento para suas práticas educadoras,
responderam:
―Já tive, mais no início, hoje sinceramente a gente quase não tem mais é
muito difícil a gente ter um supervisor ali para fazer as reuniões
pedagógicas, mas para ajudar em atividades, é muito difícil. É preciso
sempre que eu corra atrás pedindo ajuda quando preciso em relação a
algum aluno. Mais é muito difícil eu ter essa ajuda muito difícil mesmo‖
(MARIA, entrevista, 2019).
Na fala de Maria temos o lamento por não encontrar apoio em profissionais
especializados para esta função na própria escola, como aparece também na fala de
Madalena (entrevista, 2019), ao relatar que na época em que começou a atuar no
magistério, não tinha apoio da supervisão, assim ela acredita que se tivesse as coisas
teriam sido mais fácil em sua carreira: ―Não precisaria correr atrás de muitas co
isas que teve que correr por exemplo ficar esperando a professora descansando
para ela me ensinar e ter paciência porque ela tinha outros compromissos‖.
Sendo assim, reconhecemos diante desses discursos que durante as primeiras
experiências das professoras, conforme Maria e Madalena o fato de sentirem a ausência
do papel do supervisor, a fala das professoras vem nos mostrar que as ações desses
supervisores são contrárias ao que realmente requer deste profissional. Pois uma das
funções dos supervisores é promover a formação continuada, dando apoio pedagógico e
didático aos professores atuantes. Portal da Educação salienta: ―A função do supervisor
é orientar o grupo de professores, desafiar, instigar, questionar, motivar, despertando
neles o desejo, o prazer, o envolvimento com o trabalho desenvolvido e dividindo as
alegrias dos resultados obtidos‖.
Outra questão que envolve o âmbito escolar que se mostra presente na fala das
professoras é o problema da sobrecarga de trabalho. Ester, afirmar que se sente
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sobrecarregada, e alerta que essa questão é séria, pois hoje a educação tem que informar
e educar, que primeiro elas precisam educar o aluno para depois conseguir ensiná-lo, e
amplia dizendo: ―O trabalho do professor mudou, vai além das práticas pedagógicas‖.
Para ela as mudanças da sociedade em relação a estrutura das famílias acarretam
problemas na sala de aula uma vez que uma grande maioria está carente de conceitos,
valores e união, tudo isso reflete na escola.
Ao destacarmos os momentos significativos do percurso de formação de
professores alfabetizadores observamos diferentes falas que sinalizam os desafios
enfrentados, o que permite algumas reflexões, que vão desde a percepção das mudanças
e transformações sociais que interferem diretamente sobre a escola e sobre as aulas
ministradas, as escolas constituem um espaço de aprendizagem completa, ou seja, que
vai desde os conteúdos curriculares até a formação de cidadãos. Diante disso há muitas
mudanças e concepções que precisam ser transformadas nas escolas e na sociedade
como um todo para que isso aconteça é necessário o trabalho dos demais membros do
ambiente escolar, o professor sozinho não consegue promover uma educação de
qualidade condizente com a realidade.
Conclusão
As entrevistas nos possibilitaram aproximar da realidade docente e a
compreender um pouco o contexto onde estão inseridos, sobre a construção do seu
tornar-se professor, o que os influencia em suas práticas, quais as imagens que os
constituíram, e entender os desafios enfrentados para proporcionar as suas aulas com
caráter alfabetizadoras com foco na ludicidade apresentado pelo PNAIC. Assim, muitas
foram às contribuições, pois percebemos que o lugar ocupado por cada um é diferente,
mesmo que se mantêm algumas semelhanças.
A partir das análises e inferências foram elencadas 5 (cinco) categorias, cada
uma abrangendo um determinado assunto sobre os conhecimentos adquiridos no
processo de formação acadêmica e as práticas alfabetizadoras. Momento de decisão: a
escolha da formação docente, Momentos de estudos: formação inicial e relação com a
prática docente do professor alfabetizador, Momentos de reflexão: a compreensão
conceitual sobre alfabetização e letramento, Momentos de aperfeiçoamento: a formação
continuada no programa PNAIC, Momentos de desafios: o devir professor.
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Na primeira categoria buscamos entender como aconteceu a escolha da profissão
docente, como se deu a sua formação inicial o porquê de suas escolhas. Deste modo,
essa formação é gerada a partir de diversas relações humanas cotidianas, considerando a
dimensão individual de valores e subjetividades, conforme Arroyo (2011). Percebemos
que este ofício constitui de uma tarefa que permite o indivíduo a ter um encontro com a
profissão em meio às relações sociais cotidianamente estabelecidas no âmbito escolar.
Na segunda categoria investigamos como os momentos de estudos do PNAIC
contribuíram com a formação inicial e relação com a prática docente do professor
alfabetizador. Quanto às contribuições do processo de formação na prática docente do
alfabetizador, percebemos através da fala das professoras que a formação inicial não
teve grande foco nesta área do saber. No entanto, a teoria apresentada durante o curso
mesmo de certa forma um pouco fragmentada foi se ampliando os seus saberes por meio
da prática e convivência e troca de experiência entre colegas de profissão atuantes nas
classes de alfabetização.
Ainda sobre a formação inicial, pode-se constatar na fala de 3(três)
entrevistadas a importância dos cursos de formação inicial se aproximar da prática
docente, pois as mesmas afirmam que elas encontraram esse embasamento durante as
aulas de laboratórios e nos estágios que contribuíram muito para a sua prática
alfabetizadora, pois foi durante a relação direta entre teoria e prática que puderam
vivenciar como acontece o processo de ensino aprendizagem, possibilitando a
aproximação e o significado entre teoria e prática, uma vez que na condição de alunas e
viram no estágio a possibilidade do ensaio, da ação e atuação a se dar forma ou o
primeiro molde do vir a ser professor.
Na terceira categoria visamos identificar a compreensão conceitual sobre
alfabetização e letramento, procuramos compreender como as professoras entendem o
processo de alfabetizar e letrar. Evidenciamos a complexidade sobre a compreensão do
alfabetizar e letrar, por parte das entrevistadas, pois não apresentaram um conceito
baseado na teoria, foi detectado na fala um discurso oriundo de suas práticas, marcado
por construções sociais que são fundamentadas teoricamente. Desta forma
demonstraram a ausência de um conhecimento consistente construído em meio os
cursos de formação inicial, continuada e o fazer docente.
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Sobre a prática de leitura das entrevistadas, as análises evidenciaram que o
hábito de leitura diário se distancia um pouco dos seus afazeres diários, ora seja pelo
pouco tempo, devida a muitas atribuições do dia a dia, ora por não ter o hábito de leitura
fora da necessidade escolar. Assim, esta prática acontece somente para o preparo das
aulas e durante as aulas, e na realização de suas tarefas para atender o seu ofício de
mestre.

Por outro lado, nos grupos analisados apenas duas delas conseguem e

demonstram o prazer pela leitura, e que por isso buscam formas de possibilitar essa
prática, seja na fila de espera, no transporte urbano, ler torna-se necessário é prazeroso.
Observamos que a ausência dessa prática traz insegurança e faz com que o professor
apresente dificuldades ao que tange leitura e escrita.
Na quarta categoria ao refletir sobre o percurso de formação continuada o
programa PNAIC, aparece com caráter formador demonstrando sua importância e
contribuição por possibilitar ao professor um conhecimento amplo do processo ensino
aprendizagem do aluno, ampliando os conhecimentos para atuar nas classes
alfabetizadoras. Evidenciamos que as professoras entendem a importância desta
formação continuada uma vez que demonstraram o interesse por participar dos cursos
oferecidos e que afirmam ter adquirido conhecimentos específicos para alfabetizar por
meio da finalidade do curso.
Mesmo diante da satisfação das professoras e das diversas contribuições como a
troca de experiências, ouvir os relatos de outros professores sobre como foi a execução
de determinada prática em sua sala oriundas do PNAIC. O grupo investigado
demonstrou certa insatisfação ao programa PNAIC, relata que o mesmo foi cansativo,
pelo fato do curso acontecer durante todo o sábado, após uma semana inteira de trabalho
e ainda tinham as tarefas. Mencionaram também sobre a falta de material didático para
dar sequência das atividades do curso no dia a dia escolar, além de que após o término
do curso todo conhecimento, a riqueza das atividades vivenciadas, não foram mais
aplicadas durante as aulas.
Na última categoria tratamos a respeito dos momentos de desafios do trabalho
do professor, em relação às condições de trabalho nas salas de alfabetização. É sobre ter
nas mãos a possibilidade de mudança e melhoria na educação básica é que
consideramos relevante apresentar o devir do professor que se mostrou presente na fala
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das professoras durante toda a entrevista. Em vários momentos as falas demonstram
uma possibilidade de desabafo, onde compartilharam um pouco sobre suas aflições.
A partir dos resultados da pesquisa percebemos que a formação continuada no
município oferecida pelo PNAIC trouxe contribuições significativas para a atuação dos
professores alfabetizadores. No entanto, os dados evidenciaram que ainda é preciso um
investimento maior por parte do poder público para esta área. Desse modo, o presente
estudo abre possibilidades para novas pesquisas ouvindo diferentes sujeitos para que
resultados empíricos possam a vir dar subsídios aos estados e municípios subsidiando
maiores investimentos para a formação de professores.
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A escrita inventada na alfabetização de jovens e adultos

Juliane Gomes Oliveira.
Universidade Federal de Minas Gerais.

Resumo:O estudo faz parte de uma pesquisa de doutoramento e procura analisar e compreender
o processo de aprendizagem inicial da aquisição da escrita em adultos, a partir de um Programa
de Intervenção com Escrita Inventada com grupos de estudantes da EJA da RME/BH. Há
aproximadamente três anos, vem constituindo-se na Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG, um intercâmbio Portugal-Brasil com o objetivo de ampliar as investigações
experimentais sobre Programas de Escrita Inventada. Esta investigação é a primeira que trata da
observação da escrita com estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Os resultados, ainda em
análise, evidenciaram ao nível da escrita diferenças significativas entre os três grupos com
maiores reflexões metalinguísticas sobre a escrita de palavras em níveis individuais.

Palavras-chave: Escrita Inventada. Intervenção Pedagógica. Alfabetização de Jovens e
Adultos.
1 Apresentação
A educação de jovens e adultos (EJA) tem feito parte do meu percurso
acadêmico desde que iniciei a minha vida universitária até o momento atual. Tive a
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oportunidade de conhecer os aspectos relacionados ao ensino da língua escrita para este
público, bem como interessar-me pelo seu estudo em minha vida profissional e pessoal.
No mestrado, concluído no ano de 2011, aprofundei-me nos estudos sobre a
materialidade na EJA: realizei uma pesquisa cujo objetivo geral era analisar o processo
de escolha do livro didático a ser utilizado na alfabetização de jovens e adultos.
Contudo, em muitos relatos de professores nesta época reforçavam que o processo de
aprendizagem da língua escrita pelos estudantes adultos ainda é desafiador e carece de
pesquisas específicas sobre a alfabetização no universo da EJA. Ficou evidente que
ainda há uma grande demanda dos docentes para entender e aprofundar os aspectos
relacionados a apropriação da língua escrita pelos estudantes que estão vivendo esse
processo em suas salas de aula.
Essa experiência me proporcionou maior contato com um número acentuado de
professores da EJA, e foi nesse contexto que o desenho da pesquisa se formou. Cabia
perceber e entender com maior direcionamento e estudo, o processo de construção de
escrita pelos estudantes da EJA, e para isso utilizamos os estudos da escrita inventada,
agora para a modalidade da EJA. Buscamos a literatura e as pesquisas realizadas com
crianças, uma vez que ainda não temos na literatura resultados de pesquisas dessa
natureza com jovens e adultos. Nosso estudo se baseou nas pesquisas de intervenção
com Programas de Escrita Inventada desenvolvidos primeiramente, em Portugal, e
atualmente no Brasil48. A escrita inventada é um campo de estudo que vem se
desenhando no campo da alfabetização que possui como abordagem à aquisição da
linguagem escrita de um ponto de vista do desenvolvimento pela interação. Ela é
decorrente dos estudos de Read e Chomsky (1971) que foram os primeiros autores a
denominar essa análise de produções escritas de crianças antes de estas serem capazes
de ler. A escrita passou a ser vista como um processo linguístico no qual as crianças
procuram mapear a estrutura sonora das palavras, isto é, inicia o seu percurso de
descoberta em direção à apreensão do princípio alfabético. Read foi, igualmente, um
dos percursores na descoberta de que os nomes das letras possuem um papel muito
relevante na identificação dos fonemas e da importância que o nome das crianças pode
assumir no início desta. (Salvador, 2017).
48

No decorrer de nosso referencial teórico traremos com maior detalhamento como são desenvolvidos
os estudos da área de Pesquisa de Intervenção e os Programas de Escrita Inventada.
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A Escrita Inventada, em nosso estudo, é definida como a tentativa do sujeito em
fazer corresponder os sons das palavras a marcas gráficas, tentativas essas que não só
precedem a aprendizagem formal da leitura e escrita como não seguem as regras
convencionais (Salvador, 2017). A maioria desses ―erros‖ que os sujeitos cometem
quando procuram fazer corresponder, o mais fielmente possível, letras a sons, são
tendencialmente sistemáticos, espelhando os conhecimentos que estes possuem já ao
nível do funcionamento do princípio alfabético. É criada uma ―escrita abstrata‖ que
revela conhecimento de padrões e propriedades fonológicas das palavras, dificilmente
reconhecível pelos alfabetizados uma vez que estes já assimilaram totalmente as regras
de escrita (Salvador, 2017). Para uma grande diversidade de autores,

as atividades de escrita inventada constituem-se fundamentais como
expressão da compreensão que as crianças possuem da relação que se
estabelece entre o oral e o escrito, veiculando o seu desenvolvimento e
apreensão, pelo que devem ser vistas como opções pedagógicas válidas
no contexto educativo pré-escolar e mesmo no início da escolaridade
(Salvador, 2017, p.55).

A Escrita Inventada pode se configurar em situações de produção de escrita
individual ou colaborativa. Ela pode estar centrada no processo de desenvolvimento do
sujeito ou na interação conversacional entre estudantes e mediador. Em todos os
caminhos nos quais os pesquisadores investigam os participantes são mobilizados a
explicar, argumentar, a descrever suas hipóteses na construção de seu caminho para a
escrita. Dentre os estudos sobre a Escrita Inventada surgiram os Programas dedicados a
área, baseados na interação de pequenos grupos para o entendimento do processo
metalinguístico de apropriação do sistema de escrita. O conteúdo dessa interação é o
conhecimento de letras e as relações letra/som na escrita de palavras que envolvem uma
reflexão metalinguística no nível da consciência fonológica. (Reis, 2015).
Nossa pesquisa sobre a Escrita inventada baseou-se no conjunto de investigações
produzidas pelo grupo de pesquisa ‗Literacy Practices and Written Language
Acquisition‘, do Departamento de Psicologia da Educação/Instituto Superior de
Psicologia Aplicada – ISPA/Lisboa, que é coordenado pela Profª.Drª. Margarida Alves
Martins. Há aproximadamente três anos, vem constituindo-se na Universidade Federal
de Minas Gerais – UFMG, um intercâmbio Portugal-Brasil com o objetivo de ampliar
as investigações experimentais sobre Programas de Escrita Inventada. Ressalta-se que o
campo de estudo da escrita inventada possui maior tradição em Portugal e, por isso,
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atualmente o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita - CEALE vêm investindo nesse
campo, com professores que pesquisam essa temática com crianças. Nossa investigação
será a primeira que trata da observação da escrita inventada com estudantes da
alfabetização na modalidade da Educação de Jovens e Adultos.

2 Metodologia

Como dito, este artigo faz parte de minha pesquisa de doutoramento que
investiga a compreensão dos efeitos na aprendizagem pelo Programa de Intervenção da
Escrita Inventada relacionadas a aquisição da leitura e escrita com estudantes da
alfabetização de Educação de Jovens e Adultos – EJA, dentro da Rede Pública de
Ensino de Belo Horizonte – RME/BH.
A pesquisa envolveu três grupos experimentais, cada um contendo 3 alunos.
Cada grupo originou de escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte,
totalizando 9 alunos, todos em processo de alfabetização. Assim, a investigação
verificou

os

efeitos

do

Programa

desenvolvido

em

pequenos

grupos,

no

desenvolvimento da escrita.
Anteriormente, para cada grupo pesquisado, aplicamos um pré-teste e após as
sessões, um pós-teste com as mesmas palavras escolhidas no pré-teste. Foram oito
sessões com cada grupo pesquisado, totalizando 24 encontros. Cada grupo da pesquisa
participou do mesmo número de encontros e seguiu a mesma ordem de sequência das
palavras. Posteriormente, fizemos uma análise com os resultados finais, comparando o
teste do pré-teste e pós-teste que ocorreu após aplicação das sessões. Em cada encontro
referente as sessões realizou-se a escrita de três palavras, conforme o quadro abaixo.
Cada encontro durou certa de 1 hora, não estendendo 1 hora e 30 minutos. O pré-teste e
pós-teste teve uma média de duração de 2 horas.

Quadro 1
Palavras utilizadas nas sessões da escrita inventada

SESSÃO

LETRAS

PALAVRAS UTILIZADAS

TRABALHADAS
1ª

D

DEU – DEDO- DIA
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2ª

V

VEIA – VOVÓ – VIU

3ª

P

PELO – PATO – PAU

4ª

T

TEIA – TATU – TUDO

5ª

M

MEU – MAU – UMA

6ª

L

LUA – LUVA – LIA

7ª

D, M

DEDO – MEDO – MOLA

8ª

V, P

VELA – PULA – PATO

TOTAL

6 LETRAS

22 PALAVRAS

3 AVALIAÇÃO DA ESCRITA DE PALAVRAS (PRÉ-TES E PÓS-TESTE)

Em relação aos resultados de escrita de palavras com a EJA, detalharemos os
resultados da escrita de palavras feitas no Pré-teste e Pós-teste realizado com os 3
grupos pesquisados. No Quadro a seguir apresentamos as letras selecionadas que foram
palavras trabalhadas durante o pré-teste e pós-teste. Pediu-se aos educandos que
escrevessem da melhor forma possível um conjunto de 10 palavras selecionadas
considerando os critérios já usados nas sessões de escrita trabalhados no Programa de
Intervenção pelo Grupo de Alfabetização do CEALE - GPA, mas com algumas
substituições de palavras mais usuais do universo adulto.

Quadro 2
Palavras utilizadas no pré-teste e pós-teste
ORDEM

PALAVRAS

SEQUENCIAL

TRABALHADAS

1ª

DEDO

2ª

GALO

3ª

CASA
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4ª

PAU

5ª

BULA

6ª

VILA

7ª

MEIA

8ª

REDE

9ª

FOTO

10ª

PIPOCA

TOTAL

10

Quanto ao sistema de contagem de acertos da avaliação escrita, a pontuação
variou entre 0 e 41 pontos, referente às correspondências grafo-fonêmicas escritas
corretamente pelos adultos. Foram contabilizadas como certas todas as vezes que o
adulto mobilizou uma ou mais letras da palavra em questão, além das palavras escritas
com as letras finais O e E em que o aluno substituiu por U ou I, já que apresenta um
traço da oralidade que não compromete o entendimento sobre seu nível de
aprendizagem, ou seja, no nível silábico-alfabético ou alfabético pode ocorrer essa troca
naturalmente sem ocorrer distorções na análise. Não contabilizamos nenhuma
pontuação quando a produção escrita não apresentou qualquer correspondência grafofonêmica com a palavra ditada, e nesse caso atribuímos 0 pontos.
A organização das escritas foi sistematizada por grupos: grupo 1, grupo 2 e
grupo 3 para detalhar com transparência a produção feita por cada sujeito pesquisado no
exame do pré-teste e pós-teste. Nessas tabelas detalhamos a escrita de cada palavra e
como ela foi registrada por cada pesquisado no momento do pré-teste e pós-teste. Na
tabela abaixo apresentamos a escrita do Grupo 1:
Tabela 1
Grupo 1 - Escrita dos participantes no exame do pré-teste e pós-teste com contagem
dos acertos referentes ao conhecimento de letras

GERALDA

IVONE
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LUZIA

TOTAL
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Préteste

Pósteste

Préteste

Pósteste

Préteste

Pósteste

Préteste

Pósteste

DEDO

DO

DOTO

DEO

DUDO

DUO

DAO

58,3%

58,3%

GALO

GLO

ALO

ARO

ALO

AHO

AGO

58,3%

75%

CASA

CAC

CSA

AEA

ACA

CACA

CACA

58,3%

75%

PAU

PA

PAPV

AU

PAU

PAO

PUO

66,6%

77,7%

BULA

PNA

DLA

UA

BUA

ULA

UAEA

50%

58,3%

VILA

VINA

VLA

VA

VLA

VLA

VIA

66,6%

75%

MEIA

MAIA

MAILA

ERIA

BEA

BAI

BIEA

66,6%

66,6%

REDE

JI

RITD

REI

EID

EIE

EIDE

41,6%

58,3%

FOTO

Y

FTO

OUO

OTU

UOU

TUO

33,3%

75%

PIPOCA

POA

POLA

PIA

IOA

BOIC

PICA

50%

55,5%

41

19

26

24

28

24

28

67

82

ACERTOS

46,3%

63,4%

58,5%

68,2%

58,5%

68,2%

54,4%

66,6%

Em uma análise geral do Grupo 1 podemos perceber um avanço considerável em
relação a escrita das palavras, com um aumento total de 12,2% entre os exames do préteste e pós-teste. O avanço de determinadas palavras também foi destaque, como o caso
de FOTO, 41,7%, GALO, 16,7% e CASA, também 16,7%.
Na comparação entre os integrantes, há uma equidade entre os avanços
alcançados: as integrantes Ivone e Luzia tiveram a mesma proporção de avanço com a
margem de 9,7% cada uma. A aluna Geralda obteve 17,1%, quase o dobro da margem
das colegas de grupo. Esta aluna demonstrou uma escrita com menor correspondência
grafo-fonêmica no exame do pré-teste, como a escrita de JI para REDE, e PNA para
BULA; já no exame do pós-teste a aluna conseguiu representar com maior assertividade
mais de uma letra por sílaba, demonstrando um nível silábico com maiores
fonetizações, como ALO para GALO e VLA para VILA.
Contudo, há uma enorme variedade de correspondências, demonstrando que o
nível em que as alunas se encontram oscilam entre escrita pré-silábica, silábica e
silábica-alfabética.
Vale salientar que em algumas palavras, tanto no pré-teste, como no pós-teste as
integrantes representaram uma letra correta para cada sílaba das palavras, como o caso
de DO para DEDO por Geralda, e IOA para PIPOCA por Ivone, e já em outros
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momentos demonstram maior correspondência grafo-fonêmica, chegando a estruturar a
mesma quantidade de letras presentes na palavra, mesmo que não seja de forma correta,
como FTO para FOTO por Geralda, ERIA para MEIA por Ivone e EIDE para REDE
por Luzia. Esses exemplos demonstram que a compreensão sobre o sistema da escrita
possui variedade em sua escrita, e os sujeitos podem variar suas hipóteses, mesmo se
tratando de palavras com a mesma estrutura linguística: CV+CV.

Nesse caso,

verificamos se esta constatação também aparece nos outros grupos 2 e 3; a tabela abaixo
traz a escrita do grupo experimental 2, também composto por 3 estudantes da EJA.

Tabela 2
Grupo 2 - Escrita dos participantes no exame do pré-teste e pós-teste com contagem
dos acertos referentes ao conhecimento de letras
ELIAS

ISABEL

JOANA

TOTAL

Préteste

Pósteste

Préteste

Pósteste

Préteste

Pósteste

Préteste

Pósteste

DEDO

LEO

DEODO

DEO

DEDO

DUO

DEDO

75%

100%

GALO

LEO

GALO

GAHU

GALO

AHO

GALO

66,6%

100%

CASA

CASA

ASA

CACA

CACA

CACA

CASA

91,6%

83,3%

PAU

PAO

PALO

POU

PAU

PAO

PAU

44,4%

88,8%

BULA

BULA

BULA

BULA

BULA

ULA

BULA

66,6%

100%

VILA

VILA

VILA

VILA

VILA

VLA

VIA

91,6%

91,6%

MEIA

MENA

MIA

EIA

MERA

BAI

MEIA

75%

83,3%

REDE

REDE

RESE

REI

REDE

EIE

REIA

66,6%

75%

FOTO

FOTO

FOU

OTDO

FOTU

UOU

VOTO

75%

83,3%

PIPOCA

PICA

PPOCA

MIOCA

PIPOCA

BOIC

PIPOCA

77,7%

77,7%

41

33

35

31

38

27

35

91

108

ACERTOS

80,4%

85,3%

75,6%

92,6%

58,5%

85,3%

73,9%

87,8%

Nesse grupo percebemos que as comparações entre pré-teste e pós-teste também
apresenta notáveis diferenças, com um aumento total de 13,9%. O destaque foi a
progressão da aluna Joana, que avançou exatos 26,8%. Algumas palavras
permaneceram estáveis como o caso de VILA e PIPOCA que não demonstraram
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progressão (0%). Já as palavras PAU, 44,4%, GALO e BULA, ambas com 33,4%
apresentaram maior avanço.
O grupo composto por Elias, Iolanda e Joana demonstram maior estabilidade nas
correspondências grafo-fonêmicas, tanto no pré-teste, quanto no pós-teste. Todas as
palavras escritas tiveram pelo menos 3 letras registradas, demonstrando que os
estudantes já ultrapassaram a hipótese de uma letra para cada sílaba e/ou fonema. Em
contrapartida, um comparativo entre eles notamos uma discrepância entre os avanços
alcançados: Elias, avançou 4,9%, Isabel 17% e Joana 26,8%. Elias demonstra maior
conhecimento dos sons das letras e Iolanda exerce com maior destreza o registro escrito
quando ditadas pelos colegas; já Joana se coloca em papel coadjuvante, pois é visível
que seus colegas possuem maior domínio sobre a língua. Nos resultados finais seu
avanço é maior, chegando a equivaler o colega Elias e um pouco abaixo da colega
Isabel, conforme o percentual do pós teste: Elias e Joana 85,3% e Iolanda 92,6%.
Por fim, na última análise de grupo temos a tabela abaixo que apresenta os
resultados do grupo experimental 3. Lembramos que ele é composto por apenas 2
alunos, pois uma integrante adoeceu e evadiu a escola durante o desenvolvimento da
pesquisa.

Tabela 3
Grupo 3 - Escrita dos participantes no exame do pré-teste e pós-teste com contagem
dos acertos referentes ao conhecimento de letras
NÁDIA

TERESA

TOTAL

Pré-teste

Pós-teste

Pré-teste

Pós-teste

Pré-teste

Pós-teste

DEDO

DON

DIDO

DAO

DEO

50%

75%

GALO

HON

GALO

ADERO

AHO

37,5%

75%

CASA

CAZO

CAZA

CAFA

CAZA

62,5%

75%

PAU

NALA

PAUO

URA

PAU

50%

100%

BULA

BULA

DULA

BAIA

UBA

75%

75%

VILA

VILA

VILA

VRA

VLA

75%

87,5%

MEIA

MAN

MAEA

APQ

BIA

37,5%

62,5%

REDE

EO

RIDRA

RED

ERAE

50%

62,5%

FOTO

VOTO

FOTO

MAFL

OTO

37,5%

87,5%

PIPOCA

TOEO

TIPCA

OPO

PIOA

25%

66,6%

Contagem

22

33

18

29

40

62
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Percentual

53,6%

80,4%

43,9%

70,7%

48,7%

75,6%

O grupo experimental 3 é por composto por Nádia e Teresa, as duas juntas
tiveram um avanço de 26,8%, mesmo percentual obtido no nível individual: Nádia,
26,8%, e Teresa também 26,8%. Com esse resultado vimos que o grupo 3 demonstrou
maior avanço em níveis individuais e maior equivalência entre os integrantes.
Na análise das palavras, as que mais demonstraram avanços foram: PAU e
FOTO, 50%, GALO, 37,5% e DEDO, 25%. BULA e CASA permaneceram mais
estagnadas, com 0% e 12,5%, respectivamente. Na análise entre as escritas do pré-teste
e pós-teste percebemos que as alunas progrediram na representação grafo-fonêmicas,
colocando no pós-teste dois ou mais fonemas que compunham corretamente as sílabas
das palavras. Bons exemplos podem ser vistos como NALA/ PAUO para a palavra PAU
por Nádia, e MAFL/ OTO para a palavra FOTO por Teresa. Esse indicativo pode trazer
reflexões acerca do número de integrantes para compor as sessões de escrita inventada.
Nossa hipótese, depois dos resultados apresentados, é que o movimento de dupla pode
gerar reflexões coletivas e acordos mais assertivos, e, consequentemente, uma maior
progressão do todo. Nas análises de comparação de grupos verificaremos outras análises
sobre a estruturação dos grupos em trios e duplas.

4 Breves reflexões sobre a avaliação do pré-teste e pós-teste com a educação de
jovens e adultos

Nossa, pesquisa, ainda em análise final, já demonstra um breve comparativo
entre os grupos pesquisados: os três grupos juntos tiveram um aumento percentual do
exame do pré-teste e pós-teste de 12,63% como média global, isso se calcularmos as
quatro atividades solicitadas: memorização de letras, escrita de letras ditadas pelo
pesquisador, leitura e escrita de palavras. Nesse compacto entre os grupos também
percebemos que os melhores rendimentos foram nas habilidades de leitura e escrita de
palavras.
Um ponto que devemos destacar em nossa análise final é a diferença da
equivalência do resultado, se compararmos os grupos da EJA aos estudos da escrita
inventada com o público infantil. As variáveis na modalidade da EJA são certas e
improváveis de se controlar, como a equivalência de idade, tempo de escolaridade,
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experiência com a língua escrita, entre outros fatores específicos. Isso porque a
Educação de Jovens e Adultos já lida com o desafio da heterogeneidade ligada as
diversas experiências com a cultura escrita ao longo da vida, e esse fator reflete nos
conhecimentos adquiridos ou não sobre a língua escrita. Buscamos uma equivalência
possível em relação ao conhecimento das letras, consciência silábica e consciência
fonêmica, ou seja, equivalência dentro de seu desenvolvimento cognitivo e etapa de
aprendizagem na alfabetização, porém, as próprias experiências que possuem sobre a
língua e suas relações com o conhecimento podem contribuir e influenciar os resultados
finais. De um modo geral, o desempenho em tarefas relacionadas com a escrita e leitura
de palavras têm impactos variáveis no nível geral de desenvolvimento cognitivo dos
participantes, tanto no seu nível de consciência fonológica, como de escrita e de leitura.
Em síntese, de modo geral, os resultados do pré-teste e pós-teste com a EJA nos
levam a concluir que a relação observada entre a aquisiçaõ da escrita e os aspectos
quantitativos é insuficiente e necessita, portanto, de outras formas de análise e ―leituras‖
possíveis. O resultado quantitativo presente nesse estudo, até esse momento, nos fez
perceber que foi preciso também centrar nas particularidades do adulto para avaliarmos
sua escrita, observar o que ele pensa e como desenvolve seu raciocínio na escrita.
Segundo estudos de pesquisa de intervenção

um aspecto importante a ser ressaltado no que se refere à avaliação da
eficácia da intervenção realizada é o de que em algumas circunstâncias
a significância psicopedagógica ou clínica não coincidem com a
estatística. As mudanças decorrentes da participação em alguns
contextos de intervenção podem não alcançar, por sua frequência ou
magnitude, o nível de significância exigida em termos estatísticos. Tais
mudanças, porém, podem representar transformações qualitativas
importantes do ponto de vista psicopedagógico ou terapêutico. Neste
caso, a análise qualitativa do desempenho das crianças, associada à
descrição gráfica dos resultados seria mais pertinente à investigação
realizada. (Correa, 2009, p. 287).

Casos observados como em nosso estudo precisarão de novas análises
qualitativas e observações particulares, além de novos testes quantitativos para
trilharmos um perfil dos progressos e limitações encontradas quando trabalhamos com a
escrita inventada com o público da alfabetização de jovens e adultos.
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Demandas de escrita e de leitura no PROEJA
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Resumo: O presente artigo é fruto de um projeto realizado no primeiro semestre de 2017, na
disciplina de ―pesquisa, extensão e práticas pedagógicas ii‖, do curso de pedagogia, da
universidade federal do espírito santo. Nesse projeto, procuramos compreender as demandas
relacionadas à produção de texto dos estudantes do projeto integrador, do programa nacional de
integração da educação profissional com a educação básica, na modalidade de educação de
jovens e adultos (proeja), do instituto federal do espírito santo. Para desenvolver o estudo,
utilizamos a metodologia qualitativa; observamos aulas e aplicamos uma intervenção, que
objetivava a produção de cartas com temática pré-estabelecida. Como referencial teórico,
apoiamo-nos em freire (1987; 2000), mais precisamente no que concerne à leitura de mundo. Os
resultados revelam algumas demandas dos estudantes desse programa como fuga ao tema e
relação leitura e escrita.

Palavras-chave: educação de jovens e adultos. Produção de texto. Proeja.

Introdução

A partir do final de 1970, as entidades e os eventos relacionados à educação
colocaram em pauta o movimento social como um dos temas que deveriam ser
trabalhados em: pesquisas, mesas de debates e em seus grupos de trabalho (gohn, 2011).
Os resultados dessa parceria são vistos, até hoje, com grande bonificação. Era
necessário que houvesse essa junção para atender as necessidades de cada cidadão,
envolvendo, assim: sua cultura, seu ambiente familiar e as precariedades de um membro
de uma comunidade periférica. O programa nacional de integração da educação
profissional com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos
(proeja) nasceu e, ainda, constitui-se por essa luta.
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Dessa forma, trataremos, especificamente, neste texto, sobre um projeto
realizado no primeiro semestre de 2017 para a disciplina de ―pesquisa, extensão e
práticas pedagógicas ii‖, do curso de pedagogia, da universidade federal do espírito
santo (ufes). Nesta pesquisa observamos o desenvolvimento da escrita de textos dos
alunos da turma a3, da matéria projeto integrador, do curso técnico de guia de turismo.
Essa turma, à época, estava no primeiro período do curso, que é ofertado pelo instituto
federal do espírito santo (ifes), no campus vitória. Almejávamos no estudo, em tela,
compreender as demandas em relação à produção do texto. Para alcançarmos essa
finalidade, foi necessário trilharmos os seguintes passos: conhecer as relações
estabelecidas entre aluno e matéria; identificar a importância entre leitura e escrita; e
observar as relações aluno e professor, professor e aluno.
Um dos pontos de relevância para o desenvolvimento do presente estudo é a
importância dada à vivência em sala de aula, vivência essa com diferentes: modalidades,
alunos, pessoas e profissionais. Ao realizar o projeto, pudemos perceber a devida
necessidade de compreendermos o destaque que as diferentes práticas causam ao
pesquisador, pois segundo freire (1987, p.80),

[...] Não podemos duvidar de que a nossa pratica nos ensina. Não
podemos duvidar de que conhecemos muitas coisas por causa de nossa
prática. Antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e frase a,
já estamos "lendo", bem ou mal, o mundo que nos cerca. Mas este
conhecimento que ganhamos de nossa prática não basta. Precisamos
de ir além dele.

Sendo a prática importante, mas indo além da mesma, percebe-se, no presente
projeto, a necessidade das pessoas de se conhecerem e de se aprofundarem, na
modalidade da educação de jovens e adultos, especificamente, o proeja.
A Eja é a modalidade de ensino composta, em sua maioria, por cidadãos a que
foram negados o direito: à educação, ao conhecimento, ao desenvolvimento. Sendo que
esse direito é firmado pela constituição. Essa modalidade surge, então, como resposta às
camadas dominantes que, em certo momento, determinaram a exclusão dessas pessoas.
Com o advento da eja, começou-se a proporcionar aos cidadãos marginalizados a
possibilidade de emancipação, tornando-os livres de correntes sociais, econômicas e
políticas, as quais lhe foram impostas.
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Postas essas questões introdutórias, o presente artigo está estruturado em cinco seções:
metodologia de pesquisa, revisão de literatura, referencial teórico, análise de dados e
considerações finais.

Metodologia
Para investigar e compreender as demandas em relação à produção textual dos
estudantes que cursavam a disciplina de projeto integrador, no primeiro período do
proeja de guia de turismo no ifes, foi preciso que acompanhássemos a turma durante
quatro aulas e uma noite de conselho – alunos e professores participam –. Ao
desenvolvermos nosso projeto, tivemos o auxílio de dois professores e quarenta alunos,
levantamos questões sobre: incentivo, hábito, conscientização e construção da leitura e
escrita. Após as problematizações levantadas, separamos, então, duas aulas para a
intervenção.
Antes de iniciarmos a descrição de cada etapa do projeto, é importante
descrevermos o cunho da matéria. A disciplina cursada pelos discentes do proeja, na
qual o estudo foi realizado, visa a inserção, aos poucos e de forma simples, dos alunos à
área da pesquisa a partir de determinado tema. O tema da turma A3 era o samba.
Destacada a natureza da matéria, voltamo-nos à metodologia, utilizamos como
base para o desenvolvimento do projeto, a pesquisa qualitativa. Realizamos um
levantamento de dados, contudo, não pretendemos controlar o contexto da pesquisa,
mas, sim, captar o contexto na totalidade. Os pesquisadores que optam por essa
metodologia buscam
[..] Compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da
perspectiva dos participantes. Considerando todos os pontos de vista
como importantes, este tipo de pesquisa ilumina, esclarece o
dinamismo interno das situações, frequentemente invisível para
observadores externos (godoy,1995, p.63).

O projeto de investigação constituiu-se de uma produção de cartas, cada aluno
produziu uma com o enfoque em responder às seguintes questões: como foi seu
percurso para integrar ao curso de guia de turismo? Como lidam com a matéria de
projeto integrador? Quais são suas expectativas para seu futuro e sua formação? O
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destinatário foi de livre escolha, foram sugeridos: parentes, amigos ou até para eles
próprios, como uma forma de refletirem sobre o que gostariam de dizer para si mesmos.
Foi apresentado aos alunos pelo grupo o objetivo da pesquisa e explicamos que a
intervenção fazia parte da disciplina de pesquisa, extensão e práticas pedagógicas ii, do
curso de pedagogia da universidade federal do espírito santo, e que a intervenção seria
uma resposta as nossas observações sobre as demandas da turma. Após a apresentação,
foi introduzido o que é uma carta e o que esperávamos das produções. Buscamos
explicar um gênero textual diferenciado que, ainda, não havia sido utilizado na turma,
visto que nas observações constatamos que os professores se utilizavam de
diferenciados gêneros textuais com os alunos.
Com recurso de uma aula expositiva, trouxemos as informações necessárias
sobre os elementos, e de como iniciarem a carta. Primeiramente, explicamos o que é um
remetente (os próprios alunos, no caso) e foi necessário um destinatário (o aluno
escolheria para quem desejava enviar); em seguida, o local e a data que a carta foi
escrita (pois toda carta foi escrita em uma determinada cidade e em uma data).
Em outras palavras, conversamos sobre a estrutura do gênero textual, utilizando
como exemplo as cartas no período do brasil imperial, quando se levava uma grande
quantidade de dias para a chegada das informações. Por isso, era necessário saber onde
foi escrita e há quanto tempo.
O elemento seguinte a ser explicado foi o vocativo, que é uma chamada para
iniciar a escrita, seria o nome do destinatário que o aluno elegeu, poderia ser usado um
pronome de tratamento e, até mesmo, uma saudação juntamente ao nome. O corpo do
texto, no qual a mensagem que deseja ser passada é escrita em formato de texto, e, por
fim, a assinatura do discente.
Ainda é preciso ressaltar que foi realizado um modelo de carta no quadro no
momento da explicação para que as informações não se perdessem e fosse possível uma
melhor assimilação. Vale ressaltar que ficamos disponíveis a todo momento para os
questionamentos durante a produção das cartas.
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Revisão de literatura
No Proeja do IFES-Vitória, existem pontuações de extrema importância são elas:
a inclusão de seus alunos e a interação dos jovens e adultos com a sala de aula e com o
(a) professor (a). O proeja e os (as) docentes vivem em constante processo de formação,
quando se colocam frente ao desafio de efetivar tal modalidade, pois, assim como
professores (as) que atuam em outras modalidades, sua maior escola é a prática.
Esses educadores devem ter como objetivo: instigar seus alunos, com isso, eles
desenvolverão suas próprias opiniões, a partir daquilo que estudam; incentivá-los a
debater e expressar seus pensamentos, criando mais perguntas e aguçando suas
indagações em busca de novas respostas. O professor tem o papel de integrar essas
pessoas ao ambiente escolar, pois, desse modo, a inclusão desses sujeitos acaba por ser
integrada à sociedade, adquirindo um significado para sua existência como um
indivíduo social, progredindo de um estado de alienação para um estado crítico. Essa
possibilidade da integração encontra barreiras perante as condições apresentadas a esse
indivíduo social, como no caso do indivíduo trabalhador.

A ciência e o desenvolvimento social que ela gera [...] Se colocam em
oposição ao trabalhador; assim, o conhecimento científico e o saber
prático são distribuídos desigualmente, contribuindo ainda mais para
aumentar a alienação dos trabalhadores. [...] A escola, fruto da prática
fragmentada, expressa e reproduz essa fragmentação através de seus
conteúdos, métodos e formas de organização e gestão (kuenzer apud.
Gouveia; silva, 2015, p. 755).

Por isso, o professor precisa estar com seu planejamento aberto a várias
articulações e mudanças, sabendo que uma grande parcela dos discentes é formada por
trabalhadores que estudam, participantes de heterogeneidades culturais, sociais,
profissionais, políticos etc. As necessidades dos conhecimentos baseados em escrita e
leitura científica são de grande relevância, ―pois dá voz aos indivíduos que por tanto
tempo estiveram silenciados, às margens da sociedade, passando por inúmeros
processos de exclusão e que não possuem oportunidade de expressar sua realidade e
seus sonhos‖ (gouveia; silva, 2015, p. 752).
O sujeito que se conceitua no ―outro‖, no caso do proeja, é o marginalizado da
sociedade, é o ser que, por falta de escolarização, é excluído socialmente por: não saber
ler e escrever da maneira correta; em um diálogo, não utilizar o vocabulário padrão
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imposto pela gramática normativa; não ter o conhecimento matemático exigido pela
sociedade etc.
Uma notória característica que o professor deve ter é a de não se deter, apenas,
em transmitir informações abstratas para o aluno. Por outro lado, ele deve buscar a
transformação social para dentro da sala de aula, alguém que tenha uma visão
libertadora sobre a educação.
É importante atribuir sentido à leitura, uma vez que o educando é sujeito social, cultural,
histórico, político etc. O ensino precisa partir da realidade do aluno, por isso faz-se
necessário o diálogo entre o leitor e o mundo que o cerca, essa interação se traduz em
aprendizado e, assim, o ensino deixa de ter sentido surreal, mecânico e abstrato, e tornase uma habilidade que faz sentido. Logo, o indivíduo tem a possibilidade de ter um
olhar diferente. No tocante, santos (2008) apud freire (2001) ressalta:

Por meio da concepção transformadora da alfabetização da população
adulta e jovem, freire (2001) defende que as ações, a escrita e a leitura
não são habilidade abstratas, desprovidas de um sentido real e/ou
mecanizadas, mas que essas são habilidades transformadoras,
imbuídas de ideologias e providas de sentidos significativos (santos,
2008, p.32).

Sendo assim, os autores elucidam que a escrita e a leitura não podem ser
reduzidas a técnicas e, sim, que, na verdade, existe um valor ideológico atribuído a essas
habilidades, ou seja, as palavras são cheias de sentido.
A leitura e a escrita são instrumentos de conscientização, e os alunos do proeja
devem se reconhecer como criadores de cultura e construtores de conhecimento,
participantes da sociedade e do mundo. Mas, para isso, o educando precisa de incentivo
e de motivação, contudo, muitas vezes, os educadores são os quem assumem o papel de
conscientizadores e incentivadores das habilidades de leitura e de escrita. Em outras
palavras, os educadores exercem uma importante posição
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[...] Enquanto sujeitos participantes e mediadores, não só na influência
do gosto pela leitura, mas também, na construção do saber e no
desenvolvimento da cidadania dos (as) educandos (as), postura que faz
de educadores (as), concomitantemente, participantes e mediadores da
construção e do desenvolvimento dos seus próprios saberes e
cidadania (santos, 2008, p 59).

Mesmo assim, compreendemos que a construção do conhecimento vai muito
além do espaço escolar, o aluno precisa construir e internalizar o desejo pela leitura,
tendo consciência de sua importância para uma mudança social, política, histórica etc.
Porém, para isso, o aluno precisa receber uma educação libertadora, que o permita se
ver como sujeito-social, que não, apenas, aprende, mas que produz e transmite o
conhecimento. Dessa forma, a leitura e a escrita assumem papel importante na educação
e na sociedade, de modo geral, sendo fontes de ciência do mundo e de si.
Após a revisão de literatura trazida, para desenvolvermos o projeto foi
necessário que lêssemos trabalhos de autores, esses estudos enriqueceram nosso olhar
sobre o ensino e o objeto de estudo, que é foco da próxima seção: referencial teórico.
Referencial teórico
Com o objetivo de compreender as demandas da produção de escrita no proeja, o
grupo optou pela base teórica que aborda a alfabetização como um processo de
conscientização e o papel do educando e do educador nesse processo, utilizamos freire
(1987; 2000). A partir da perspectiva teórica discutiremos como a educação, por meio
da tomada de consciência, torna-se instrumento para: libertação, autonomia e dar voz ao
oprimido.
A alfabetização, em uma perspectiva que a vislumbre, não simplesmente como a
aquisição de códigos pela leitura de determinadas palavras, sem a necessidade de
sentindo. Mas, sim, como um processo de ensino de palavras carregadas de
significados. Essa é a linha de pensamento freiriana, a qual evidencia a notável
importância da relação de sentido, que existe entre a escrita e o mundo em que está
inserida. Sendo assim, qualquer palavra não é mera junção de sons é, além disso,
constitui-se de significado, tendo determinados objetivos, intenções, determinados
interpretações etc. A partir da leitura da palavra com significado, é possível fazer,
também, uma leitura de mundo, pois ler
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[...] É algo mais criador do que simplesmente ou ingenuamente
―passear‖ sobre as palavras. Leio tanto mais e melhor quanto,
inteirando-me da substantividade do que leio, me vou tornando capaz
de re-escrever o lido, à minha maneira, e de escrever o por mim ainda
não escrito (freire, 2000, p. 89).

Logo, definindo a leitura como sendo carregada de sentindo e, como freire traz,
podendo ―reescrever o lido, à minha maneira‖ pode-se, então, perceber que, nesse
processo de leitura, na compreensão e na reescrita é que há o papel do educando. O
educando, em vista disso, deve ser considerado um ator importante, será, nesse
momento de escrita e reescrita, que a pessoa torna-se capaz de tomar a consciência de
significar e de re-significar.
O aluno deve ser visto como aquele que é capaz de ser: formador, transformador,
uma personagem ativa e não alienada ao processo. Freire (2000, p. 87-88) afirma que,
―daí, por isso mesmo, que sempre tenha entendido a alfabetização como um ato criador
a que os alfabetizandos devem comparecer como sujeitos, capazes de conhecer e não
como puras incidências do trabalho docente dos alfabetizadores‖.
Esse processo no qual o aluno é participante ativo, tornando-se ciente dos
sentidos das palavras, é o momento, então, da tomada de consciência. A escola, nesse
cenário, deve proporcionar o processo de conscientização, mencionado anteriormente;
enquanto aos educadores cabe o papel de instigar aos alunos a ter esse processo, que é
carregado de criticidade e de subjetividade, levando-se em conta o porquê da
importância dessa conscientização, gerada na escrita, na leitura e na reescrita.
Freire (2000, p. 90) afirma que ―[...] Mundo e consciência se dão, como disse
sartre, simultaneamente‖, um se firma no outro, é no mundo e pelo mundo que as
pessoas se formam, que nos transformam, é se inserindo no mundo. Ao contrário de se
adaptar, mas querendo transformar, melhorar, tornando-se ―[...] Seres históricos e
éticos, capazes de optar, de decidir, de romper‖ (freire, 2000, p. 90). Isso, na perspectiva
freiriana, só é possível através da conscientização, advinda da: educação, alfabetização
de uma leitura e escrita de sentido. Ou seja,
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[...] A prática educativa será tão mais eficaz quanto, possibilitando aos
educandos o acesso a conhecimentos fundamentais ao campo em que
se formam os desafie a construir uma compreensão crítica de sua
presença no mundo [...] Se estamos sendo seres da pura adaptação à
realidade, miméticos ou se, pelo contrário, atuantes, curiosos, capazes
de correr risco, transformadores, terminamos por nos tornar aptos para
intervir no mundo, mais do que puramente a ele nos acomodar (freire,
2000, p. 92).

A escola deve dar os instrumentos necessários para trazer e ajudar a construir o
desejo do educando pelo conhecimento, fazendo-o se sentir não, apenas, como parte de
um processo, mas alguém que pode transformar-se e, também, transformar o mundo a
sua volta. O educando passa a ser um sujeito consciente de si, capaz de interferir na
realidade: social, cultural e política em que vive. Ele passa a ser, então, um sujeito que
pensa, critica e cria, visto que,
O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o
conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o para
quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra quem
são exigências fundamentais de uma educação democrática à altura
dos desafios do nosso tempo (freire, 2000, p. 102).

O indivíduo deve estar em contínuo questionamento e observação do mundo e
de si, buscando entender o sentido das coisas; cabe à escola ajudar nesse processo de
mudança. Nesse cenário, a leitura e a escrita precisam ser significativas, os estudos de
freire apontam as relações das questões educacionais e sociais, que existem nos
contextos históricos, políticos e culturais dos educandos.
A partir da educação libertadora, o discente pode aprender além das questões
educativas, ele apropria-se de sua cidadania, apodera-se de seus direitos e de seus
deveres, tornando-se, dessa forma, alguém consciente do seu papel na sociedade.
Postos os referenciais teóricos norteadores do presente estudo, analisamos as
cartas escritas pelos estudantes, discorremos mais dessa etapa de pesquisa a seguir.
Análise dos dados

O projeto, assim como mencionado anteriormente, teve como objetivo: levantar
as demandas de produção de escrita dos estudantes do curso guia de turismo, do proeja,
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inserido no ifes. As visitas à instituição deram a oportunidade de fazer observações e,
como já explicitado na metodologia, para o desenvolvimento do projeto fora utilizado o
gênero textual carta, que ainda não havia sido trabalhado pela turma.
A partir das produções das cartas, pudemos notar as demandas de escrita e de
leitura, tais como: grafia, concordância, falta de leitura, assimilação, entre outros. Além
disso, vale ressaltar que os alunos não têm, apenas, dificuldades a serem enfrentadas no
ensino, mas, também, na sociedade. Essas dificuldades influenciam no seu
desenvolvimento, principalmente, pelo corpo discente ser, em grande parte, composto
por trabalhadores que estudam – e não estudantes que trabalham –.
Tendo em vista o perfil dos estudantes, notamos que eles sofrem: de um cansaço,
por trabalharem; de um perigo, por não terem segurança ao sair de casa ou de seus
respectivos serviços para chegarem seguros ao local de estudo ou saírem dele. Esses
problemas são encontrados não somente por eles, como por todos que estudam no
período noturno. Os alunos do programa possuem, assim, fatores desfavoráveis tanto
internos, ao decorrer do curso; quanto externos por conta dessas objeções.
Primeiramente, há de se destacar nossa observação quanto à aplicação das
direções dadas relativas ao assunto que deveria ser escrito. Sugerimos que, na carta,
relatassem sobre seu ingresso ao curso e discorressem sobre a disciplina.
Ao lermos os textos, deparamo-nos com:
 Muitas cartas não seguiram o assunto sugerido;
 Um número considerável até relatou sobre a primeira parte sobre o ingresso ao

curso, entretanto, sobre a disciplina em nenhuma delas foi abordada.
Podemos verificar nos fragmentos a seguir o primeiro caso em duas missivas:
[...] Quando você nasceu a primeira coisa que eu senti foi que eu era o
homem mais feliz do mundo, você me trouxe uma alegria inesplicável
(fragmento da carta 1).
Cara, quanto tempo que a gente se fala eu estou com saudades de joga
aquele fifa 17 pra eu te mostra quem manda (fragmento da carta 2).
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Esses dois fragmentos são exemplos de fugas ao tema. No primeiro, o aluno
escreve a carta para a filha, relatando sobre sua felicidade ao recebê-la, porém, em
momento algum aborda a respeito da sua entrada ao proeja. No segundo fragmento,
depreendemos que a missiva foi ―encaminhada‖ a um amigo, o estudante procurou
escrever sobre a falta que sentia dele em momentos de lazer, de conversa etc.;
novamente, em nenhum momento, o discente aborda acerca do tema sugerido.
Enquanto uma parte da turma não alcançou o objetivo planejado, outra parcela da classe
começou a desenvolver sobre que foi pedido. Porém, ao longo da produção, desviaram
do tema, como a do fragmento abaixo, em que a aluna utiliza somente uma frase para
falar sobre sua entrada ao ifes. Em seguida, a missivista muda de assunto, sem sequer
fazer alguma transição, explicitando, assim, a falta de continuidade.

[...] Eu fui aprovada no IFES uma escola federal e muito boa mais
estou mal nas materias é muito trabalho mas eu estou vendo se eu vou
passa no semestre mas vair ficar bem. Mãe me liga para falar da
juliana que vai ter bebe (fragemento da carta 3).

Outra parte do grupo conseguiu assimilar as informações passadas e
desenvolveu a carta dentro do que foi proposto, revelando suas experiências para chegar
até ali, como eles têm lidado com essa nova realidade, que é a de um estudante,
explicitando sua relação com o curso e com o conhecimento que têm adquirido na
matéria que estavam cursando.

Aqui no curso guia de turismo tá sendo muito interessante, estou
conhecendo varios lugar que nunca pensei em conhecer, obrigado pai
pela força (fragmento da carta 4).
Escrevo está carta a fins de mostrar o como estou interessada em
continuar o curso técnico guia de turismo. No começo (como agora)
fiquei muito entusiasma, porque minha espertativa era muito grande
pois queria de todas as forma conhecer lugares e, também adquirir
esperiências novas (fragmento da carta 5).

Notamos dificuldades no desenvolvimento e na assimilação das propostas, de
um modo geral, dificuldade parcial e total nas abordagens do tema. Podemos relacionar
esse acontecimento com alguns fatores que podem ter acarretado isso, a saber: uma
falha na comunicação entre o grupo e os professores regentes da turma, deixando o tema
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mais livre que o esperado; a turma dispersou durante momento que explicávamos, logo,
não percebeu que teria um objetivo certo para a escrita da carta, sendo que na última
aula, estava ansiosa para ir embora e queria, então, finalizar a tarefa o quanto antes.
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Postas as ressalvas de fuga ao tema, direcionamos nossas observações para a
grafia, a concordância e a leitura. Ao ler as missivas, observamos dificuldades da turma
com a grafia, na maioria delas havia escrita que desviava da ortografia padrão e
variavam a concordância nominal e verbal. Verificamos a escrita assemelhando-se à
fala, fugindo à norma estabelecida pelo acordo ortográfico, havia, em alguns casos,
troca ou de omissão de algumas letras, acentos aplicados de maneira equivocada e
vírgula ou sendo utilizada quando não se devia ou sendo utilizada de maneira
equivocada, como podemos observar a seguir:

Oi mãe estou escreveno para dizer a você que o breno estava no
hospital já estar bem eu fuí aprovada no ifes (fragemento da carta 6).
Eu comecei, a namorar já tínha a idade de 23 anos, depoís mim cazei,
a minha espoza teve duas filhas... (fragmento da carta 7).

Os fragmentos acima, assim como os anteriores, mostram a relação estabelecida
entre aluno e grafia mostramos, apenas, alguns exemplos dentre tantos que foram lidos.
Como já dito, o público alvo da eja é formado por indivíduos que passaram por
inúmeros processos de exclusão, um desses processos foi a perda de direitos de
educação. Uma questão que levantamos, nesse momento é: que alfabetização e processo
de pós-alfabetização foram oferecidos e/ou negados para essas pessoas? Para responder
essa pergunta, ramos & sá (2013, p. 136) descrevem o público alvo da eja:
A Eja é uma modalidade de ensino destinada a pessoas que não
tiveram acesso ao ensino regular na idade apropriada ou que o tiveram
de forma insuficiente. [...] A secad [secretaria de educação continuada,
alfabetização e diversidade], por meio do departamento de educação
de jovens e adultos, busca contribuir para atenuar a dívida histórica
que o brasil tem com todos os cidadãos de 15 anos ou mais que não
concluíram a educação básica.

Sendo assim, a Eja e o Proeja são alternativas e investimentos para suprir aquilo
que foi negado a uma parte da população na idade certa. Logo, elas são hoje políticas
públicas que buscam suprir essas defasagens e desigualdades. Vale ressaltar que advém
de uma série de lutas históricas da sociedade civil e de educadores.
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Para se ter um melhor alcance e resultado dessa política pública, é necessário,
ainda: um maior investimento dos órgãos competentes para a educação; um maior
investimento/ incentivo na qualificação dos professores por parte das secretaria de
educação, oferecendo, por exemplo, formação continuada; refletir sobre as posturas/
realidade e posicionamentos dos discentes. Dessa forma, a educação melhoraria, assim
como toda a sociedade.
Ao lermos as missivas, passamos a questionar a alfabetização oferecida para
esses alunos, os dados nos mostram que não existe uma relação da leitura e escrita, o
que precisa ser suprida nos anos que restam de ensino.
Constatamos a falta de relação entre os momentos do processo de leitura e
escrita em uma de nossas observações em classe, na qual uma dinâmica fora aplicada.
Os professores da turma pediram aos alunos que se dividissem em grupos. Cada grupo
deveria ler um capítulo de um livro, que tratava do tema que estavam estudando. Após a
leitura, deveriam realizar uma produção escrita sobre o que fora lido.
No processo de desenvolvimento dessa atividade, atentamo-nos às reações dos
educandos, percebemos que muitos deles reagiram de forma repulsiva à ideia, contudo,
não se negando em realiza-la. Naquele momento, ficou clara a relutância dos alunos em
ler algumas poucas páginas, que para eles eram muitas. Evidencia-se, assim, a pouca
relevância desse momento de leitura prévia para uma posterior escrita.
Se o aluno não desenvolvesse a leitura, é provável que ele tivesse mais
dificuldade de assimilação de textos formais e, também, informais, dificultando seu
aprendizado, inibindo sua escrita. O processo de leitura requer reflexão e discussão, ele
deve fazer o leitor explorar campos para ele desconhecidos. Com as temáticas trazidas
para a classe, o educador pode propiciar aos alunos que explorem os variados tipos de
textos para, então, serem: compreendidos, debatidos, discutidos etc.
Freire, ao tratar sobre a leitura, afirma que ―podemos ir mais longe e dizer que a leitura
da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de
"escreve-lo" ou de "reescreve-lo", quer dizer de transformá-lo através de nossa prática
consciente‖ (1982, p.22). Sendo assim, ao ler desenvolve-se também a criticidade,
proporcionada pela consciência. No tocante, o aluno deve, além de ler e escrever, ser
crítico daquilo que lê. Pois, a partir da leitura das palavras, pode-se ler o mundo, lendose o que está escrito explícito ou implicitamente nos textos.
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Considerações finais
Ao buscarmos investigar e compreender as demandas em relação à produção de
texto da matéria de projeto integrador no primeiro período do proeja, pudemos, junto
aos dados coletados, aferir demandas que foram analisadas como: comandos a serem
seguidos, fugas de temas; dificuldades percebidas quanto a grafia e concordância;
fatores que culminam ainda na relutante/custosa relação: leitura e escrita.
A leitura pode transformar a relação do indivíduo com o mundo que o cerca,
tirando-o de uma situação na qual é marginalizado, alienado. A leitura é um dos
caminhos para a compreensão de: temas e mundo. O indivíduo que lê pode sair dessa
condição por não ter conhecimentos gerais e nem científicos, fazendo com que ele se
sinta parte integrante e ativa do meio social, afinal
[...] São os que estão nas periferias, marginalizados, os que mais
sofrem os impactos negativos dos avanços científicos e tecnológicos
tanto na sociedade quanto no ambiente. São eles que, por exemplo,
muitas vezes ficam sem emprego devido à automatização da sua
antiga profissão, na qual não pôde continuar porque não teve
formação para tal (gouveia; silva, 2015, p. 764).

Dessa forma, levando, neste estudo, em consideração: a trajetória de luta contra
a exclusão educacional; o sistema competitivo em que o país vive; as exigências
capitalistas de aperfeiçoamento; a velocidade da informação; a educação tecnicista, em
especial que os alunos do ifes recebem.
A partir disso tudo, observamos que essas exigências sobressaem ao educando,
requisitando-o o aperfeiçoamento e se crescimento profissionalmente. Um ponto
relevante que o mercado exige é a leitura. No tocante, é importante salientar que ela
proporciona mais do que crescimento profissional, ela viabiliza a solidificação no
homem da criticidade, intensificando sua posição quanto a questionamentos sociais e
políticos.
Tendo em vista que a eja nasceu de lutas movidas em movimento social e que
esses alunos viveram e vivem todas as exclusões, marginalizações, opressões etc.
Devem, então, progredir socialmente e politicamente para continuar a defender essa
modalidade que os propiciou esse crescimento, para que, assim, a eja continue a retirálos da marginalização e da exclusão.
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Capital cultural e as mídias
Aminadabile Westpal Fadil
Milka Helena Carrilho Slavez
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul/Paranaíba

Resumo: Não é recente a preocupação com as práticas culturais. Estudos (SLAVEZ, 2011;
MARTINS, 2016; GATTI, 2010) indicam uma fragilidade na qualificação de professores
referente as práticas culturais de professores. Este artigo tem por objetivo realizar uma reflexão
sobre as teorias das práticas culturais e o acesso as mídias no contexto educacional.
Debruçando-se sobre os estudos de Bourdieu (1996;2007;2008;2014) referente aos conceitos de
Capital Cultural, estabelecendo relações com as contribuições das concepções de Wacquant
(2007) Lahire (1997), Setton (2005) e Cunha(2019). O texto é composto, com a primeira parte
que se refere a teoria utilizada como base de análise, passando em seguida por uma descrição
dos estudos mais significativos referentes ao uso das mídias, para dar subsídios à pesquisa. E a
última parte composta pela convergência das relações capital culturais e mídias, como uma
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reflexão dos estudos sobre práticas culturais no contexto educacional, permitindo ampliar o
entendimento conceito de capital cultural.

Palavras-chave: Formação de Professores. Capital Cultural. Mídias
Introdução
Não é recente a preocupação com as práticas culturais. Estudos (SLAVEZ,
2011; MARTINS, 2016; GATTI, 2010) indicam uma indicam uma fragilidade na
qualificação de professores referente as práticas culturais de professores.
Referindo-se aos alunos do curso de licenciatura graduação em Pedagogia,
são características predominantes deste grupo, a prevalência de mulheres, de baixa
renda e normalmente os primeiros em seus grupos familiares a se formarem em nível
superior, sendo que seus pais na maioria das vezes são analfabetos (GATTI, 2010).
Slavez (2011) refere-se as características sociais e culturais das
professoras alfabetizadoras de Paranaíba/MS,

―a partir das relações que

estabeleceram, ao longo do tempo e nos espaços vividos, em suas trajetórias,
envolvendo desde sua condição social de origem, seu percurso escolar‖ (GIOVANNI,
2019, p.202). Quando analisadas, demonstram o pouco acesso a bens culturais dos
professores iniciantes. Visto que, sua rotina não contempla a visitação a lugares para
capitalizar tais conhecimentos.
Martins (2016) dialoga com as afirmações de Slavez ao mencionar em sua
pesquisa as dificuldades dos professores egressos da graduação em Pedagogia,
realizados na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Campus
Paranaíba/MS em ter acesso a museus, livrarias, teatros etc.
Diante do cenário explicitado nas pesquisas (GATTI, 2010; SLAVEZ,
2011; MARTINS, 2016;) surge o problema: como a escola pode exercer seu papel se
fica evidente que os profissionais da educação são oriundos das mesmas classes
desfavorecidas que seus alunos, possuindo uma bagagem socialmente herdada com
lagunas relativas as práticas sociais?
Considerando tais aspectos este artigo tem por intenção delinear os
conceitos de cultura e capital cultura e mídia, na tentativa de aprofundar sua
conceituação e refletir sobre a formação de professores. Debruçando-se sobre os
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estudos de Bourdieu (1979,1996,2007,2008a,2008b,2014) referente aos conceitos de
Capital Cultural, estabelecendo relações com as contribuições das concepções de
Lahire (1997), Setton (2005) e Cunha(2019).
O texto é composto por uma primeira parte que se refere ao termo cultura
e legitimação utilizada como base de análise, passando em seguida por uma descrição
dos estudos mais significativos referentes ao uso das mídias, para dar subsídios à
pesquisa. E a última parte composta pela convergência das relações capital culturais e
mídias, como uma reflexão das práticas culturais, como uma reflexão dos estudos
sobre práticas culturais no contexto educacional, permitindo ampliar o entendimento
conceitual de capital cultural.
As reflexões de Bourdieu (1996;2007;2008;2014) relativas ao conceito de
Capital Cultural acrescentam densidade aos estudos relativos a educação e
desenvolvimento cultural, a partir de sua obra que tornou-se possível a compreensão
da estraficação social por meio de uma ótica diferenciada, permitindo grande avanço
na visualização de aspectos que analisam o desenvolvimento social e escolar dos
indivíduos.
Ao abordar o tema acerca da cultura, Bourdieu a fragmenta em duas classes:
a cultura erudita e popular. A primeira, determinada pela alta sociedade e considerada
legitima no sistema em que vivemos, porém disponível a poucos, e a segunda, pelas
camadas populares.
O capital cultural por sua vez, refere-se ao acesso ao patrimônio legitimado
pelas classes abastadas (contato com a literatura, obras de artes e acervos constituídos
como bens culturais).
Diversos autores (SETTON 2005, CUNHA, 2019, LAHIRE, 1997) se
propuseram a observar a construção analítica de Bourdieu, contribuindo para uma
reflexão dos usos do capital cultural. Em se tratando especificamente de Setton (2005)
seus estudos situaram o campo de pesquisa no contexto brasileiro.

A cultura como capital cultural
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Bourdieu (1979,1996,2007,2008a,2008b,2014) usa repetidamente a palavra
‗cultura‘ em sua produção literária. O vocábulo pode ter em sua expressividade
significados diferentes, dependendo do contexto no qual está inserido. Para este
delineamento a reflexão remeter-se-á inicialmente à utilização da palavra ‗cultura‘ no
contexto utilizado apenas nas obras referenciadas, por meio um levantamento
bibliográfico. No texto ―Estruturas hábitos e práticas‖, o autor afirma que as pessoas
incorporavam os costumes com os quais mantiveram contato durante sua formação,
ajustando suas ações com o ambiente ao qual estão inseridos.
Porque tendem a reproduzir as regularidades imanentes às condições
nas quais foi produzido seu princípio gerador ajustando-se ao mesmo
tempo às exigências inscritas como potencialidade objetiva na
situação tal como é definida pelas estruturas cognitivas e
motivadoras que são constitutivas do habitus, as práticas não se
deixam deduzir nem das condições passadas que lhe produziram o
habitus principio durável de sua produção. Só se pode explicá-las,
portanto, com a condição de relacionar as condições sociais nas quais
se considerou habitus que as engendrou e as condições nas quais ele
é posto em ação. (BOURDIEU, 2009, p.92,93)

Para ele as estruturas cognitivas e motivadoras são constitutivas do que ele
denomina como habitus.
Para Wacquant (2007) habitus se refere a:
...o modo como a sociedade torna-se depositada nas pessoas sob a
forma de disposições duráveis ou capacidades treinadas e propensões
estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, que
então as guiam em suas respostas criativas aos constrangimentos e
solicitações ao meio social existente. (WACQUANT, 2007, p.66)

Ou seja, não necessariamente essas práticas não são conscientes,
mas vezes reflexo de suas relações.
Em outro texto de Bourdieu (2009) intitulado ―A crença e o
mundo‖, acrescenta que, mesmo a postura corporal são reflexo de sua criação:
A hexis corporal é a mitologia política realizada, incorporada,
tornada disposição permanente, maneira durável de se portar, de
falar, de andar, e dessa maneira, de sentir e pensar... essas relações
com o corpo estão repletas de outras duas relações com os outros,
com o tempo e com o mundo e, dessa maneira, de dois sistemas de
valores. (BOURDIEU, 2009, p.115).
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Ou seja, neste contexto cultura é fruto das regularidades no qual o
indivíduo fez parte durante os anos de sua vida,

e incorporou segundo sua

potencialidade.
Cunha (2019) ressalta que para Bourdieu, não há nenhum elemento
que diga que uma cultura é superior à outras, mas que a legitimidade acontece por
valores atribuídos por certos grupos em posição determinante.
Assim, Bourdieu (2007,2004) alerta que não são todas as culturas e
disposições que tornaram-se legitimadas, a herança cultural constitui o indivíduo de
uma competência compensadora que será dispendiosa, quanto maior for o grau de
legitimidade de determinado domínio, no contexto educacional os rendimentos
satisfatórios dos estudantes que se destacavam eram encarados como um privilégio
nato. Algo que o indivíduo possuía como predisposição, conhecida também como
―aptidão‖ ou ―dom‖ Divino. Entretanto, desconsideradas as práticas culturais aos quais
os sujeitos haviam sido submetidos durante os anos retroativos de sua vida.
Contra a ideologia carismática segundo a qual os gostos, em matéria
de cultura legítima, são considerados um dom da natureza, a
observação científica mostra que as necessidades culturais são
produtos da educação: a pesquisa estabelece que todas as práticas
culturais (frequência a museus, concertos, exposições, leituras, etc.) e
as preferências em matéria de literatura, pintura ou música...
(BOURDIEU, 2007, p.09) .

No livro ―Escritos de Educação‖, mais especificamente no texto ―A
escola conservadora‖ Bourdieu (2008a) analisa as consequências da reforma nomeada
como ―escola libertadora‖, realizada no ensino francês, que resultou da massificação
do ensino diante da proposta de democratizar e oferecer oportunidades educacionais
igualitárias para toda a população.
É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos
tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social,
segundo a ideologia da ―escola libertadora‖, quando ao contrário
tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de
conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às
desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social
tratado como dom natural. (BOURDIEU, 2008, p.41)

No texto : ―Os três estados do capital cultural‖ o escritor alerta para o fato do
senso comum considerar somente o mérito de evolução ou investimentos educacionais
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deixando ―escapar, por um paradoxo necessário, o mais oculto e determinante
socialmente dos investimentos educativos, a saber, a transmissão doméstica do capital
cultural‖ (BOURDIEU, 2008 p.73).
Desta forma o autor destaca, a superação do dom divino com o conceito de
habitus, onde o sujeito é fruto das práticas da qual ele fez parte durante os anos de sua
vida,

e incorporou segundo sua potencialidade, ―funcionando como um capital

acumulado‖, de forma que utiliza-as como referência, mesmo que com a não
consciência para produzir ―história a partir da história e garante assim a permanência
no mundo‖ (BOURDIEU, 2009, p.93).
Em resumo, capital cultural refere-se então aos valores e disposições, herdados
pelos indivíduos durante os anos de sua formação. A cultura herdada constitui o
indivíduo de uma competência compensadora que será dispendiosa, quanto maior for o
grau de legitimidade de determinado domínio (BOURDIEU,2007, p.9).
No que se refere ao âmbito educacional ―seria uma espécie de rentabilização
pedagógica, na medida em que a posse do capital cultural favorece o desempenho
escolar, uma vez que facilita a aprendizagem de conteúdos e códigos que a escola
veicula e sanciona (CUNHA, 2007, p. 515).
Esse privilégio cultural pode existir e ser apropriado de três
maneiras:
O capital cultural pode existir sob três formas: no estado
incorporado, ou seja, sob a forma de disposição duráveis do
organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens culturais –
quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem
indícios ou a realização de teorias críticas, dessas teorias, de
problemáticas, etc.; e enfim no estado institucionalizado, forma de
objetivação que é preciso colocar a parte porque, como se observa
em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural – de
que é, supostamente, a garantia –propriedades inteiramente
originais.(BOURDIEU, 2007, p. 74)

No Estado Incorporado refere-se ao modo de agir da pessoa, ―está
ligado ao corpo e pressupõe sua incorporação‖ (BOURDIEU,2007, p.74), como por
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exemplo, seu vocabulário e postura para sentar-se, enfim, toda a sua maneira de
portar-se.
No estado objetivado, sua significação fica restrita à posse de bens
materiais, como obras artísticas, livros etc., é transmissível em sua materialidade
(BOURDIEU, 2007, p.77).
E a última forma de capital cultural se refere ao institucionalizado,
conferido por meio de documentos, como por exemplo diplomas. Ligada diretamente
ao reconhecimento de uma instituição, que confere ao diplomado o pertencimento a
uma determinada profissão ou classe social.
Capital cultural e mídia
Bernard Lahire, no livro ―Sucesso escolar nos meios populares‖ alerta que a
presença objetiva de um capital cultural na família não é garantia que este bem será
transmitido, ―as pessoas que têm as disposições culturais...nem sempre tem tempo e
oportunidade de produzir efeitos de socialização (LAHIRE,1997, p.338), e que o fato
de possuírem capital cultural objetivo, como livros, quadros não é garantia de
incorporação. Para ele, a interação e a transmissão são fundamentais para a aquisição do
conhecimento.
Para Setton (2005), além da posse de capital cultural adquirida na forma de
diplomas, visitação a museus e assistências a concertos, a autora acredita que outros
hábitos também podem ser utilizados:
...a leitura de jornais e revistas, a assistência interessada a uma
programação televisiva informativa, a audiência a entrevistas com
especialista, ou viagens pela internet (entre outras possibilidades)
podem servir também como estratégia de adquirir os bens da cultura
e do conhecimento e de ter acesso a esses. Em outras palavras... uma
ordem de estratégias e/ou práticas culturais que demonstram uma
abertura ante o aprendizado informal/formal difundido por instâncias
ainda não consagradas como legitimas. (SETTON, 2005, p.80)

A autora afirma que as transformações de ordens culturais derivadas sobretudo
da evolução reprodutibilidade, colaboram com uma nova forma usufruir das produções
culturais e que não seria possível refletir sobre a educação, sem estar aberto as novas
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formas de aprendizado, abrangendo o caráter socializador das mídias. Dialogando com
Lahire (1997), Setton (2005), conclui:
Considero que ampliar a abordagem sobre as formas de se
relacionar com os saberes culturais, difusos corrobora pensar nos
usos da cultura, reflete sobre as formas de vivenciar e se orientar
ante uma nova forma de circularidade da informação. Contribui e
esclarece partes das experiências vividas e se orientar ante uma
forma de circularidade da informação...ao permitir pensar uma
trajetória acadêmica e social sendo construída fora do espaço
escolar, que está pulverizada, mas, no entanto, presente e que pode
servir como recurso. e/ ou capital. (SETTON , 2005, p. 96).

Setton pode demonstrar que a presença das mídias, como fonte de informações,
desempenhou um papel educativo, e obtiveram um papel importante na trajetória dos
alunos quando aliadas às estratégias pedagógicas tradicionais.

Considerações finais e continuidade

Este artigo teve por intenção delinear os conceitos de cultura e capital cultura e
mídia, na tentativa de aprofundar sua conceituação e refletir sobre a formação de
professores.

Debruçando-se

sobre

os

estudos

de

Bourdieu

(1979,1996,2007,2008a,2008b,2014) referente aos conceitos de Capital Cultural,
estabelecendo relações com as contribuições das concepções de Lahire (1997), Setton
(2005) e Cunha(2019) e Slaves, 2011, Martins, 2016; Gatti, 2010).
Com a revisão literária, notou-se que existem diferentes formas para se
relacionar com os bens culturais, e também de transmiti-los.
Para que o sistema escolar seja capaz de disseminar a cultura
erudita, deixando apenas de legitimar enquanto capital institucionalizado constitui-se
como espaço de convívio cultural, muito há de se avançar, pois os próprios professores
possuem uma lacuna referente a aquisição deste privilégio cultural.
Foi possível dialogar com as contribuições de Setton (2005), e
considerar a hipótese de agregar as informações veiculadas pela cultura das mídias
como complementação na falta de uma bagagem. Propondo aliar as pedagogias
tradicionais com os meio midiáticos.
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Seria então uma possibilidade de acesso por meio do uso de
tecnologias para agregar práticas culturais, na formação inicial, utilizando os meios
midiáticos (mais especificamente museus virtuais) como forma de suprir parcialmente
a lacuna existente na formação dos professores. Além de infere-se que o deslocamento
para locais onde possa ter contato com bens culturais muitas vezes não é uma opção
viável, afinal seria dispendioso financeiramente e as cidades que oferecem opções
nesse sentido se encontram distantes de Paranaíba/MS
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Atividades de Língua Portuguesa e Matemática para os anos iniciais
do Ensino Fundamental: uma apropriação das Habilidades da BNCC
Rita Cristina Lima Lages
Universidade Federal de Ouro Preto

Resumo: O objetivo com este trabalho é apresentar e problematizar a publicação de um material
didático voltado para a formação professores alfabetizadores do 1º ao 3º ano do Ensino
Fundamental, e orientado pelas Habilidades de Língua Portuguesa e Matemática da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). A referida obra é parte dos resultados obtidos na
implementação de um projeto do governo federal lançado em 2012, o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Mais exatamente, pretende-se refletir sobre a
experiência da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no Estado de Minas Gerais, no
biênio 2016-2017, que culminou na publicação da obra.

Palavras-chave: BNCC. Língua Portuguesa. Matemática. Alfabetização

A proposta deste trabalho é apresentar e problematizar a publicação de um
material didático voltado para a formação professores alfabetizadores do 1º ao 3º ano do
Ensino Fundamental, e orientado pelas Habilidades de Língua Portuguesa e Matemática
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A referida obra é parte dos resultados
obtidos na implementação de um projeto do governo federal lançado em 2012, o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Mais exatamente, pretende-se
refletir sobre a experiência da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no Estado
de Minas Gerais, no biênio 2016-2017, que culminou na publicação da obra. Vale
destacar que esse programa do governo federal trazia a rubrica ―pacto‖, uma vez que
nele deveriam figurar os entes federativos: União, Estados e Municípios; repartindo para
cada um as competências específicas para implementação do PNAIC. O pacto centrouse na formação de professores alfabetizadores (do 1º ai 3º ano) tomando, da área de
linguagens, os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática como
conteúdos de formação.
Conhecendo o PNAIC: o ano de 2012 foi muito importante para a história da
alfabetização e letramento no país. Iniciou-se no Ministério da Educação (MEC), por
meio de sua Secretaria de Educação Básica, a constituição de um programa de formação
continuada de professores alfabetizadores das várias regiões do território nacional.
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Nasceu o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), a ser
implementado, em definitivo, no ano de 2013, tendo como ponto de apoio inúmeras
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. O objetivo do Pacto tem sido
assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ou seja, ao
final do 3º ano do Ensino Fundamental.
As universidades ficaram responsáveis por selecionar coordenadores gerais e
adjuntos, inicialmente no campo das linguagens, para, em seguida, abranger o escopo
para o letramento matemático, as ciências e as artes. Cada IES selecionou sua equipe,
composta por coordenadores geral e adjuntos, supervisores e formadores, ficando a
cargo destes, sob a orientação da coordenação e supervisão, passar os conteúdos
definidos pelo MEC aos orientadores de estudos dos polos sob a gestão das
universidades.

Esses

orientadores

de

estudo,

ao

receberem,

sistemática

e

temporalmente, as formações, retornariam aos seus municípios para repassar aos
professores alfabetizadores a formação recebida. Destaca-se aqui, a importância de um
programa de governo que muitos benefícios trouxe, e ainda traz, para a Educação
Básica, voltado para a formação continuada de docentes no âmbito da alfabetização e
do letramento.
O PNAIC-UFOP, de 2013 a 2017, realizou formações presenciais congregando
nesse polo cerca de duzentos orientadores de estudo e de cento e sessenta coordenadores
locais. Além das formações, o PNAIC-UFOP, em suas duas últimas gestões, tem
produzido material no campo do ensino da alfabetização e do letramento, a partir das
experiências vividas nas formações in loco. Esses materiais têm tido uma ampla
receptividade pela comunidade escolar dos municípios atendidos pelo PNAIC-UFOP,
fomentando uma explícita transformação nas práticas docentes desses profissionais da
Educação Básica
Como dito no início deste trabalho, nosso objetivo principal com essa
apresentação é trazer resultados da implementação do pacto, mais exatamente, a
publicação de uma coleção didática, publicada no final de 2017, centrada nos
componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, desdobrada em dois
volumes, quais sejam: A Base Comum Curricular nas práticas de Língua Portuguesa: 1º
ao 3º ano; A Base Comum Curricular nas práticas de Matemática: 1º ao 3º ano. O
principio e cerne da coleção didática foi a orientação pela Base Nacional Comum
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Curricular (2017), atual documento orientador para a construção dos currículos da
educação básica brasileira, segmento Ensino Fundamental, que se estende do 1º ao 9º
ano, e no qual o aluno ingressa aos seis anos de idade.
O nosso propósito, com essa obra para a formação de professores, é estabelecer
um diálogo entre as proposições da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017
e as práticas de alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática, focando os três
primeiros anos do Ensino Fundamental. Julgamos ser um caminho proveitoso partir de
cada Habilidade que a BNCC propõe e ver como esta se relaciona com as políticas
públicas já implementadas para a alfabetização, como o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) – lançado em 2012 pelo governo federal - , e as
avaliações externas, como a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Tomando,
pois, a BNCC como o objeto de composição desse material didático, não poderíamos
prescindir de uma rubrica que contivesse orientações à prática docente, partindo de cada
Habilidade da BNCC – destacando os objetivos dessa Habilidade – em diálogo com as
políticas curriculares e de avaliação mencionadas (ANA). E, para vislumbrar como tais
elementos se concretizam na prática docente, encontram-se aqui: itens de avalições
externas e exemplos de atividades que correspondem aos objetivos requeridos por cada
Habilidade da BNCC. Achamos importante destacar, pensando em sua formação
continuada, as grandes finalidades, contidas nessa nova BNCC, para a concepção das
diretrizes currículares para o Ensino Fundamental, focando especificamente as áreas de
Língua Portuguesa e Matemática.
Eis acima uma breve descrição da obra didática. Apresentamos, no que se se
segue, uma orientação direcionada ao conceito e formato do material, explicando
rubrica por rubrica, de modo que o professor alfabetizador possa apropriar-se dele da
forma mais produtiva possível. Mas, antes disso, gostaríamos de apresentar o contexto
de produção desse nosso material, que foi concebido e elaborado por uma equipe
vinculada à Universidade Federal de Ouro Preto/MG, composta por membros internos e
externos à universidade, e que foi instituída para implementar o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC – UFOP).
Portanto, como marca do PNAIC-UFOP, esta coleção didática é mais um fruto
do trabalho realizado pela equipe que integra o Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa na Universidade Federal de Ouro Preto, que dá mais um passo em sua meta
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traçada desde 2013, que foi a formação continuada de qualidade, cujo compromisso
sempre foi orientar o professor alfabetizador na busca constante de uma prática docente
afinada com os propósitos das políticas públicas curriculares, conservando seu espírito
crítico e reflexivo.
Voltando aos propósitos da coleção didática, gostaríamos de destacar os
fundamentos pedagógicos da BNCC (Brasil, 2017) de modo mais amplo, destacando, na
sequência, a circunscrição dos objetivos para os componentes curriculares de Língua
Portuguesa e de Matemática, no Ensino Fundamental. A BNCC de 2017 organiza seus
fundamentos pedagógicos em torno do eixo central denominado competência. Afirma
que os conteúdos curriculares devem estar a serviço do desenvolvimento de
competências (Brasil, 2017, p.15. Ancorando-se na Lei de Diretrizes e Bases, de 1996,
postula a este respeito:
Segundo a LDB (Artigos 32 e 35), na educação formal, os resultados
das aprendizagens precisam se expressar e se apresentar como sendo a
possibilidade de utilizar oconhecimento em situações que requerem
aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A esse conhecimento
mobilizado, operado e aplicado em situação se dá o nome de
competência. (BRASIL, 2017, p. 15. Grifo do documento).

Aliado ao desenvolvimento das competências, a BNCC assume o compromisso
com a educação integral do sujeito, reconhecendo que a educação básica deve visar à
formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica romper com visões
reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva,
ou, ainda, que confundem ―educação integral‖ com ―educação ou escola em tempo
integral.‖ (BRASIL, 2017, p.17. Grifo do documento).
Ao colocar como meta mais ampla o compromisso da Educação Básica
brasileira ―com a formação humana integral e com a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva‖, elenca um conjunto de dez competências a serem
desenvolvidas na formação do sujeito, por meio das quais podemos destacar os
principais elementos constituidores das proposições aí encontradas, quais sejam:
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para a construção de
uma sociedade mais justa e solidária; desenvolver o senso estético para reconhecer,
valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais; Utilizar conhecimentos
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das várias linguagens em diferentes contextos; Utilizar tecnologias digitais de
comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas do cotidiano; Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais etc. Em
todos esses elementos encontram-se postas as questões: de uma apropriação crítica de
informações; dos conhecimentos a serem utilizados em prol de uma vida melhor para si,
para o outro e para o planeta; e da aprendizagem a ser desenvolvida a partir do
protagonismo do sujeito aprendiz nesse processo. (BRASIL, 2017, p.17, 18).
Ainda sobre os elementos constituintes das competências colocadas pela BNCC,
gostaríamos de destacar a atenção posta, ao requerer a formação integral do sujeito,
sobre o desenvolvimento de competências sociais e emocionais, aliadas ao ato de
aprender. Para este fim, são apresentadas as competências de: conhecer-se, apreciar-se e
cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros,
com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo; exercitar a
empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro; agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões, com base
nos conhecimentos

construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos,

inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2017, p.18).
A partir das proposições mais gerais da BNCC, vamos apresentar agora as
direções para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Essa disciplina de
ensino encontra-se como um componente da área de linguagens. Para a área de
linguagens são igualmente colocadas competências específicas, e para a Língua
Portuguesa, como um componente dessa área, são apresentados, além das competências
específicas desse componente, os objetivos norteadores. De modo mais amplo,
apresenta o objetivo geral de: ―Garantir a todos os alunos o acesso aos saberes
linguísticos necessários para a participação social e o exercício da cidadania, pois é por
meio da língua que o ser humano pensa, comunica-se, tem acesso à informação,
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo e produz
conhecimento.‖ (BRASIL, 2017, p. 63).
E, de modo mais específico, apresenta as metas para o ensino de Língua
Portuguesa ao longo do Ensino Fundamental, ao propor que: Adolescentes, jovens e
adultos aprendam a ler e desenvolvam a escuta, construindo sentidos coerentes para
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textos orais e escritos; a escrever e a falar, produzindo textos adequados a situações de
interação diversas; a apropriar-se de conhecimentos e recursos linguísticos – textuais,
discursivos, expressivos e estéticos – que contribuam para o uso adequado da língua
oral e da língua escrita na diversidade das situações comunicativas de que participam.
(BRASIL, p. 63).
Dando continuidade aos pressupostos teóricos que norteiam o ensino de Língua
Portuguesa no Brasil desde a década de 1990 – ao considerarmos o advento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais – o texto é apresentado como o ―centro das práticas
de linguagem e, portanto, o centro da BNCC para Língua Portuguesa, mas não apenas o
texto em sua modalidade verbal.‖ Como isso, propõe-se o trabalho a partir de uma
―variedade de composição de textos que articulam o verbal, o visual, o gestual, o sonoro
– o que se denomina multimodalidade de linguagens‖. Destacam-se as seguintes
modalidades de textos: as variedades de textos que se apresentam na imprensa, na TV,
nos meios digitais, na publicidade, em livros didáticos. Além disso, deve-se considerar
os diversos suportes em que esses textos se encontram. (BRASIL, 2017, p. 63).
Para alcançar o propósito de se trabalhar com as diversas modalidades de textos
e usos da língua escrita e da língua oral, a BNCC organiza o ensino de Língua
Portuguesa em cinco eixos para todo o Ensino Fundamental: Oralidade, Leitura, Escrita,
Conhecimentos linguísticos e gramaticais e Educação literária. Sobre as orientações
colocadas para cada eixo, podemos destacar:
Oralidade: a oralidade (a fala e a escuta) é posta como objeto de conhecimento –
de suas características, de seus usos, de suas diferenças em relação à língua escrita – e
ainda objeto de desenvolvimento de habilidades de uso diferenciado em situações que
demandam diferentes graus de formalidade ou atendimento a convenções sociais. Deve
incluir conhecimentos sobre as diferenças entre língua oral e língua escrita e os usos
adequados da oralidade em interações formais e convencionais. E, além disso, devem
ser consideradas as variedades linguísticas da língua oral e assumi atitude de respeito a
essas variedades, o que é fundamental para que se evitem preconceitos linguísticos.
(BRASIL, 2017, p.64).
Leitura: não se constitui como um instrumento (como para os demais
componentes curriculares), mas como tema central. A leitura deve compreender: a
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aprendizagem da decodificação de palavras e texto (o domínio do sistema alfabético de
escrita), o desenvolvimento de habilidades de compreensão e interpretação de textos
verbais e multimodais; a identificação de gêneros textuais, que esclarecem a
contextualização dos textos na situação comunicativa; o desenvolvimento da fluência e
o enriquecimento do vocabulário. (BRASIL, 2017, p.64).
Escrita: deve compreender as práticas de produção de textos verbais, verbovisuais e multimodais, de diferentes gêneros textuais, considerando a situação
comunicativa, os objetivos visados e os destinatários do texto; a aprendizagem da
codificação de palavras e textos (o domínio do sistema alfabético de escrita); o
desenvolvimento de habilidades para produzir textos com coerência, coesão e adequado
nível de informatividade; produção textual que envolva habilidades de uso adequado de
variedades linguísticas. (BRASIL, 2017, p. 64).
Conhecimentos linguísticos e gramaticais: constituem-se de práticas de análise
linguística e gramatical, estreitamente relacionadas com o desenvolvimento produtivo
das práticas de oralidade, leitura e escrita. Afirmam a reflexão sobre as estruturas
linguísticas e as regras de concordância e de regência e a apropriação de recursos
semânticos, sintáticos e morfológicos como fundamentais para a expansão da
capacidade de produzir e de interpretar textos. Apresentam a aprendizagem das normas
ortográficas e da pontuação, contextualizadas no desenvolvimento da leitura e da
escrita. (BRASIL, 2017, p. 64, 65).
Educação literária: posto como de estreita relação com o eixo Leitura,
diferenciando-se por seus objetivos de: conhecimento e apreciação de textos literários
orais e escritos, de autores de língua portuguesa e de traduções de autores de clássicos
da literatura internacional; formação do leitor literário, capaz de apreender e apreciar o
que há de singular em um texto (não se trata de ensinar literatura, mas de promover o
contato com a literatura); apresentação da literatura como possibilidade de fruição
estética, alternativa de leitura prazerosa; ampliação da visão de mundo, pela experiência
vicária com outras épocas, outros espaços, outras culturas, outros modos de vida.
Por sua vez, os eixos organizadores são subdivididos em: unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades. Sobre as habilidades, a BNCC postula que
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sejam trabalhadas de forma progressiva em termos de complexidade. Além disso, que,
embora estejam agrupadas por eixo, deve-se trabalha-las de modo integrado.
No que diz respeito às competências do componente curricular de Língua
Portuguesa, a BNCC apresenta dez competências específicas, das quais podemos
destacar as seguintes proposições: reconhecimento da língua como meio de construção
de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem; compreensão da
língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos
contextos de uso; respeito às variedades linguísticas, rejeitando preconceitos
linguísticos; valorização da escrita como bem cultural da humanidade; adequação da
linguagem à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual; análise de
argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação,
posicionando-se criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem
direitos humanos e ambientais; reconhecimento do texto como lugar de manifestação de
valores e ideologias; seleção de textos e livros para leitura integral, de acordo com
objetivos e interesses pessoais; leitura de textos que circulam no contexto escolar e no
meio social com compreensão, autonomia, fluência e criticidade; valorização da
literatura e outras manifestações culturais como formas de compreensão do mundo e de
si mesmo. (BRASIL, 2017, p. 66).
Como é objetivo da coleção didática, trabalhar com as proposições da BNCC até
o 3º ano do Ensino Fundamental, nos deteremos agora nas considerações sobre o ensino
de Língua Portuguesa nesse período. Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a
BNCC indica que:
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, dá-se prosseguimento às experiências
com a língua oral e escrita desenvolvidas na Educação Infantil. Embora na Educação
Infantil, dadas as peculiaridades da faixa etária a que se destina esse segmento da
Educação Básica, as aprendizagens sejam estruturadas por campos de experiências e
não por eixos organizadores, como no Ensino Fundamental, a BNCC preserva a
continuidade do desenvolvimento e das aprendizagens entre esses dois segmentos da
Educação Básica. (BRASIL, 2017, p. 67).
Ao propor orientações bem refinadas sobre o processo de alfabetização, a BNCC
afirma o letramento ―como condição para a alfabetização, para o domínio das
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correspondências entre grafemas e fonemas.‖ Considera, porém, que ―a alfabetização e
a exploração sistemática dessas relações grafofonêmicas‖ devem ser também condição
para o letramento. (BRASIL, 2017, p.69).
A partir das proposições mais gerais da BNCC, vamos apresentar, igualmente, as
direções para o ensino de Matemática no Ensino Fundamental. A Matemática é
considerada, na BNCC, como um componente da área de linguagens. Para a área de
linguagens são igualmente colocadas competências específicas, e para a Matemática,
como um componente dessa área, são apresentados, além das competências específicas
desse componente, os objetivos norteadores. Queremos aqui, chamar a atenção para
alguns deles. Para o ensino da Matemática postula-se um ensino que dialogue com a
prática, que os conhecimentos adquiridos sejam apropriados e utilizados pelo sujeito na
resolução de problemas. Ao recortar a Matemática nas especificidades do Ensino
Fundamental, a BNCC afirma que,
Essa área, por meio da articulação de seus diversos campos – Aritmética,
Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade – precisa garantir que os alunos
relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e
esquemas) e associem essas representações a uma atividade matemática, conceitos e
propriedades, fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se que eles desenvolvam a
capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver
problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e
interpretá-las segundo os contextos das situações. (BRASIL, 2017, p. 221).
São apresentadas, para a Matemática, nove competências específicas, com a
observação para que tais competências estejam articuladas às competências gerais da
BNCC. E ao tomar por referência recentes documentos curriculares, a BNCC apresenta
os diferentes campos que compõem a Matemática, quais sejam: equivalência, ordem,
proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação (Brasil,
2017, p.221). E, ao enfatizar que o ensino da Matemática deve-se converter para as
ações cotidianas, a BNCC propõe cinco unidades temáticas: Números, Álgebra,
Geometria, Grandezas e medidas, Probabilidade e estatística (BRASIL, 2017, p. 224 –
231).
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Como é objetivo da coleção didática, ora apresentada, trabalhar com as
proposições da BNCC até o 3º ano do Ensino Fundamental, nos deteremos agora nas
considerações sobre o ensino de Matemática nesse período. Para os anos iniciais do
Ensino Fundamental, a BNCC indica que
Deve-se retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e
espaço, e também as experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma
sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos
devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos das
chamadas ―quatro operações‖, apesar de sua importância. No que diz respeito ao
cálculo, é necessário acrescentar, à realização dos algoritmos das operações, a
habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e, ainda,
para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo. (BRASIL,
2017, p. 232, Grifos do documento).
Temos, pois, como pressuposto central, uma orientação para que a aprendizagem
da Matemática esteja ―intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão
de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações.‖ (Brasil,
2017, p. 232). E nesse âmbito, há indicações mais refinadas para o processo de ensinoaprendizagem, quando a BNCC sugere a materialidade que poderá ser utilizada pelo(a)
professor(a): ―recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros,
vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um
papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas‖. (Brasil, 2017,
p.232). E, reiteradamente, encontramos uma recomendação para que a leitura das
habilidades propostas não seja feita de maneira fragmentada.
Conhecendo a coleção didática
O quadro: A proposta da obra em termos conceituais é apresentar, inicialmente,
um quadro (dividido em três outros quadros, em cores cinza, azul e amarela) para cada
habilidade do componente curricular para cada ano escolar. Nesse caso, a Matemática
até o 3º ano do Ensino Fundamental . É a Habilidade que direciona a composição de
todo material. De modo que foi concebida a produção de uma folha avulsa para cada
Habilidade, o que permitirá um melhor manuseio pelo(a) professor(a). Portanto, a
Habilidade é a peça chave para a compreensão desse material. Sugerimos que, em sua
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primeira leitura, localize a habilidade dentro do quadro da Base

Comum Curricular

(BNCC), que está na cor cinza; no segundo quadro (em cor azul), temos os Direitos de
Aprendizagem do PNAIC. Decidimos colocar essa rubrica, visto que, como já indicado
no início dessa apresentação, trata-se de um programa de formação docente
implementado pelo MEC desde 2013; o terceiro quadro (em amarelo) apresenta a
Avaliação Nacional de Avaliação (ANA), e tem o objetivo de mostrar como a
habilidade é avaliada por essa avalição externa. Portanto, nossa orientação é que se
localize a Habilidade da BNCC em um primeiro plano, mas que não a localize de modo
isolado, e sim, em diálogo com os dois outros quadros, ou seja, veja como essa
habilidade é tratada pelos Direitos de Aprendizagem do PNAIC e como é abordada
pelas avaliações externas (ANA). E lembramos aqui que nem todas as habilidades são
avaliadas externamente; como é o caso do eixo Oralidade em no componente de Língua
Portuguesa, por exemplo. Por isso, no quadro da avalição, haverá, algumas vezes a
indicação: ―não é avaliado‖.
Orientações à prática docente: mais uma vez, o ponto de partida aqui é a
Habilidade. Ou seja, parte-se dos objetivos propostos para cada Habilidade para, a partir
daí, propor uma orientação para o(a) professor(a), de modo a expandir a proposta de
cada Habilidade e tornar os seus objetivos mais claros, ao estabelecer um diálogo entre
os demais componentes do quadro, ao buscar resultados de pesquisas e pressupostos
teóricos que nos ajudam a compreender melhor os objetivos e ao vislumbrar potencias
frentes de trabalho com a habilidade proposta, as atividades possíveis etc. São estes os
principais elementos que sustentam esta rubrica; mas não os únicos. Procuramos, nessa
orientação, expandir, clarear para o docente, as proposições de cada habilidade, que são
expostas de modo conciso e muitas vezes circunscritas a termos da área de
conhecimento. Em síntese, o propósito é identificar e discutir o que a BNCC almeja
com a proposição de tal ou tal Habilidade.
Item de avalição correlato: o objetivo é mostrar como cada Habilidade é avaliada
pelas avaliações externas. Nesse caso, embora o quadro apresente a ANA como
referencial de avaliação, nem sempre a Habilidade é avaliada pela ANA. Mas, em
alguns casos, ela é avaliada por outras avaliações externas, como a Provinha Brasil, por
exemplo. Por isso, escolhemos o termo ―correlato‖, ou seja, se não da ANA, são
utilizados outros referenciais de avalição externa. E, além disso, há em algumas
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habilidades a ausência da rubrica Item de avaliação correlato. Isso vale, por exemplo
para todos as habilidades do eixo Oralidade da área de Língua Portuguesa, visto que não
há avaliações externas para as mesmas
Exemplos de atividades: pretendemos, por meio dos exemplos, mostrar como as
habilidades podem se materializar no cotidiano da sala de aula. Ou seja, trata-se da
tradução mais refinada da Habilidade. Algumas vezes essas atividades são apresentadas
diretamente aos alunos – o que permite uma cópia direta do material – e, em outras, há
sequências didáticas ou atividades com roteiros de orientação ao professor. O que
delimitou o modo como a atividade é apresentada foi a natureza de cada Habilidade. E,
como há habilidades com proposições mais amplas, pode acontecer de uma atividade
não cumprir totalmente os objetivos de uma ou outra habilidade. Não por acaso,
escolhemos o termo ―exemplos de atividades‖, para mostrar que se trata apenas de um
exemplo. Que a Habilidade não se encerra nele, devendo o professor ampliar, a partir
dele, para outras atividades. Trata-se, portanto, de um ponto de partida, de uma
ilustração da Habilidade. E não podemos nos esquecer aqui da proposta indicada em
algumas habilidades da busca pelos ANEXOS que, por sua vez, ou atenderão
diretamente à atividade, ou servirão como um modo de ampliação da mesma, indicando
outras frentes de trabalhos possíveis. Esses Anexos só podem ser encontrados na forma
digitalizada da coleção didática em CD Player, que acompanha a obra impressa.
A elaboração desse material foi concebida para orientar e enriquecer as práticas
de ensino, tomando a Base Nacional Comum Curricular por referência. Salientamos que
este foi o primeiro trabalho da esquipe PNAIC-UFOP com a BNCC, com vistas a seguir
contribuindo com as políticas públicas de alfabetização, tendo a Educação Básica de
qualidade como horizonte maior. Apostamos na formação docente continuada como um
instrumento fundamental para essa conquista
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Jovens e adultos: sujeitos de direito, conhecimento e aprendizagem
Sineide Cerqueira Estrela
Secretaria de Educação do Estado da Bahia
Maria Eurácia Andrade Barreto
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo: O presente trabalho tem a intenção de focalizar a temática da alfabetização de Jovens
e Adultos, tendo como objetivos identificar os motivos que justificaram sua participação no
projeto e compreender como os jovens e adultos constroem seu conhecimento sobre o que é ler
e escrever. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se utilizou para recolha de dados a
entrevista semiestruturada, observação participante e análise de documentos. A fundamentação
teórica baseia-se nas contribuições de FREIRE (2002), FUCK (2012), MAIA, PAZ e DANTAS
(2016), SCHWARTZ (2012), FERREIRO e TEBEROSKY, 1985 entre outros. Os resultados
obtidos apontaram que os estudantes referidos desejam se alfabetizar para avançar nos estudos,
profissionalizar-se e ascender na empresa em que atuam, melhorando de vida. Apresentam
semelhança nos níveis conceituais vividas por crianças em processo de alfabetização e, na
maioria, encontram-se nos níveis pré-silábico e silábico da escrita.
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Palavras-chave: Alfabetização, Jovens e adultos, Níveis de escrita.
Abordagem inicial
A promessa de ―erradicar‖49 o analfabetismo tem sido pauta de todos os
governos brasileiros nas últimas décadas, embora padeça de ressonâncias práticas, quer
do ponto de vista dos compromissos e acordos assumidos junto aos demais países da
América Latina e do Caribe (Declaração do México – 1979; Recomendação de Quito –
1981; Recomendação de Santiago 1993) quer do ponto de vista das leis brasileiras (da
Constituição Federal de 1988 ao atual Plano Nacional de Educação, 2014-2024). O fato
é que, ainda hoje, constitui-se um problema não resolvido e politicamente negligenciado
desde o Brasil Colônia.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua-50
relevou tal desafio ao apontar que o Brasil possui 11,5 milhões de não alfabetizados
jovens e adultos (7,0% da população de 15 anos ou mais) e que o analfabetismo tem
relação direta com a idade: 19,3% entre as pessoas de 60 anos ou mais; 11,9 % entre as
pessoas de 40 anos ou mais; 8,5% entre as pessoas de 25 anos ou mais e 7,4 entre as
pessoas de 18 anos ou mais.
Também foi apresentado que esse número avança entre as pessoas que se
autodeclaram pretas ou pardas. Enquanto a taxa total de analfabetismo observado entre
as pessoas brancas é de 4,0%; as que se declararam pretas ou pardas o índice foi mais
que o dobro (9,3%). Quando comparado o analfabetismo entre homens e mulheres, os
dados apontam que o analfabetismo é maior entre os homens (7,1) contra (6,8) das
mulheres.
Ocorre que sujeitos não alfabetizados de ontem, os oprimidos, são os mesmo de
hoje, os excluídos, e a culpa não está no sujeito e na sua incapacidade de aprender, mas,
como constatou Ferreiro e Teberosky (1985), esse problema está localizado nos setores
desfavorecidos (por razões étnicas, sociais, econômicas ou geográficas), portanto, os

49

Temos restrição ao termo, pois, concordando com Freire (2002), compreendemos o analfabetismo
como um problema social grave e não uma ―erva daninha‖ ou enfermidade para ser erradicada.
50

Referência no segundo trimestre de 2017. Ver
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf
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maiores índices de repetência, absenteísmo, evasão, substrução e analfabetismo
encontram-se entre a população indígena, rural ou marginalizada dos centros urbanos.
Tentar reverter esse estado de coisa tem sido um desafio e requer uma ação
conjunta. Implica políticas públicas sérias, um trabalho articulado com as instituições de
educação, assim como o conhecimento das práticas pedagógicas que se efetivam em
cada canto do Brasil.
Com efeito, esse estudo reflete sobre a alfabetização de jovens e adultos e traz
como perguntas de investigação: quem é o estudante da Educação de Jovens e Adultos?
Quais os motivos justificaram o desejo de aprender a ler e a escrever nesse momento de
suas vidas? O que pensam a respeito da escrita?, tendo como objetivos identificar quem
são os estudantes do projeto ALFAGARIS e quais os motivos que justificaram sua
participação no projeto e compreender como os jovens e adultos constroem seu
conhecimento sobre o que é ler e escrever
Alfabetização no brasil: da perspectiva tradicional à construtivista
A discussão da alfabetização no Brasil, num momento em que a educação
apresenta dados assustadores no que se refere às habilidades básicas de leitura e escrita,
torna-se uma tarefa necessária e urgente, uma vez que as possibilidades de mudanças
são demarcadas historicamente e, como defende Barbosa (1994), devemos procurá-las
nas raízes da história das metodologias de alfabetização e nos momentos que apontaram
novos parâmetros.
É notório que as metodologias de alfabetização vêm sofrendo inúmeras
modificações no percurso histórico educacional, sendo acompanhadas, mesmo que de
forma tímida, das demandas geradas pelas várias formas de organização social e
econômica do país.
Essas metodologias de ensino são constituídas por múltiplas dimensões e, por
isso, apontam uma determinada visão de sujeito e de sociedade. Neste sentido, não se
pode considerar que o processo de apropriação da leitura e da escrita é neutro, e se
resume apenas a aplicação de métodos e técnicas de ensino. Pelo contrário, está
carregado por dimensões e concepções políticas, culturais, econômicas, sociais,
psicológicas, dentre outras.
Três perspectivas estiveram presentes nessa fase inicial de escolarização
(tradicional, construtivista e histórico-cultural). Dado o propósito desse estudo, vamos
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sumariar as duas primeiras perspectivas, sem desconsiderar a última por todo o legado
deixado para a prática alfabetizadora.
A concepçao tradicional ainda está presente em muitas salas de aula no nosso
país, mesmo diante de tantas denúncias do fracasso no processo alfabetizador e dados
que revelam a necessidade de uma ressignificação de práticas isoladas e distantes da
vida social dos sujeitos.
Ventura e Rizzatti (2003) revelam que, diante de cada modelo metodológico,
muitos professores acabam aderindo apenas a algumas informações, permanecendo com
outras referências anteriores. Isso se dá, principalmente, pela não compreensão de suas
diferenças conceituais com relação aos métodos tradicionais de alfabetização51. É
necessário que o profissional tenha claro quais as rupturas e as denúncias que revelam a
insustentabilidade do método, que vão muito além do domínio mecânico do código.
A alfabetização, tomada do ponto de vista dos métodos tradicionais, propõe um
ensino da língua de forma totalmente desarticulada do sujeito e da sociedade,
apropriando-se de uma prática fragmentada, pontual e lacunada do contexto em que a
criança vive. Assim, o processo de alfabetização se dá meramente como a aquisição de
uma habilidade mecânica, motora, e não como a aquisição de uma atividade complexa e
multifacetada. O processo de aprendizagem, nessa perspectiva é visto como:
[...] um treinamento particular baseado na repetição. [...] Para aprender
a ler e escrever, a criança deveria incorporar um objeto exterior – a
língua escrita -, utilizando para isso os órgãos da percepção: para a
forma da letra, os olhos, para o som das letras, os ouvidos.
(BARBOSA, 1990, p. 36).

Observa-se, portanto, que a concepção tradicional de alfabetização vê a língua
como um sistema autônomo, totalmente desvinculado das relações sociais e,
consequentemente, da cultura e da história, cujos métodos tradicionais de alfabetização
estão respaldados nas teorias associacionistas52 e behavioristas53 . Estas teorias partem
51

Segundo Micotti (1996) dois grandes grupos marcam os métodos tradicionais de alfabetização, a saber:
sintéticos e analíticos. Os sintéticos pautam-se em dois princípios básicos: partir do simples até chegar ao
complexo e adquirir automatismo por associações repetidas. Fazem parte desse grupo o método
alfabético, cujo ponto de partida são as letras, o método silábico, que inicia o processo de alfabetização
pelas sílabas e o método fônico, que parte dos sons das letras. Já os métodos analíticos partem do
princípio que os símbolos apresentados têm que ter sentido e propõem um trabalho partindo do complexo
ao simples. Dentro deste quadro estão os métodos da palavração (partindo da palavra), sentenciação
(partindo da sentença) e dos contos/textos (partindo dos textos/contos).
52

Segundo Andrade (2011), nessa concepção, a aprendizagem da leitura se dá através de uma simples
associação entre respostas sonoras e estímulos gráficos, valorizando as habilidades perceptivas e motoras
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do princípio deque para o sujeito aprender a ler, necessariamente tem que estabelecer
uma correspondência entre som e letra, ou seja, oralizando a escrita, utilizando-se da
cartilha para esse fim,
Barbosa (1990) assinala que as cartilhas contribuem para o processo de ensino
da leitura uniforme, cumulativo e homogêneo, e isso nega a complexidade do processo
alfabetizador com as suas diversas facetas, sobretudo em um contexto social repleto das
mais diversas leituras e com demandas leitoras cada vez maiores.
Em contraposição ao legado tradicional da alfabetização, o construtivismo introduziu-se
no Brasil na década de 1980, resultante de pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita,
desenvolvidas pelas pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky, passando a ocupar espaço
privilegiado, sobretudo nas discussões acerca do processo de ensino e aprendizagem, a fim de se

enfrentar o fracasso na alfabetização de crianças. Este momento representou um grande
avanço na ruptura dos paradigmas associacionistas que até então eram privilegiados nos
cenários das salas de aula, derivando uma nova forma de compreender o processo de
alfabetização.
O estudo desenvolvido por Ferreiro e Teberosky, acerca do processo de
aquisição da linguagem escrita pela criança, representa um momento importante na
história da alfabetização. Para Azenha (2006, p. 42-43), essa pesquisa representou ―[...]
uma grande revolução conceitual nas referências teóricas com que se tratava a
alfabetização até então, iniciando a instauração de um novo paradigma para a
interpretação do modo pelo qual a criança aprende a ler e a escrever‖.
De fato, as referidas autoras trouxeram contribuições significativas para o
processo de construção da escrita, ao valorizar a forma como a criança desenvolve a
aprendizagem no processo de compreensão dos caminhos percorridos para compreender
o valor e função da escrita, sendo, portanto, entendida como um sistema de
representação. Ferreiro e Teberosky (1985), em seus estudos, nos apresentam uma teoria
capaz de contribuir para o processo pedagógico vivido não só por crianças, mas,

em detrimento do que é fundamental para o processo de alfabetização que, para Ferreiro e Teberosky, são
a competência linguística e as capacidades cognitivas.
53

Para Ventura e Rizzatti (2003), nessa concepção, o processo de alfabetização é visto como algo externo
ao sujeito, sendo concebida como pura associação mecânica entre estímulos visuais e sonoros,
considerados mecanismos básicos para o domínio efetivo da leitura e da escrita. Assim justifica-se a
necessidade de treinos auditivos, visuais e desenvolvimento de habilidades motoras, aliados a reforços
positivos/negativos dados às respostas para tais estímulos.
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também, pelos adultos. Mortatti (2006) corrobora com a abordagem apresentada e
esclarece:
[...] o construtivismo se apresenta não como um método novo, mas
como uma ―revolução conceitual‖, demandando, dentre outros
aspectos, abandonarem-se as teorias e práticas tradicionais,
desmetodizar-se o processo de alfabetização e se questionar a
necessidade das cartilhas. (MORTATTI, 2006, p.10).

Na concepção construtivista, a aprendizagem supera a interação mecânica, pois
o sujeito elabora hipóteses para compreender a escrita no processo de experimentação
constante do ler e do escrever. Ferreiro e Teberosky (1985) descobriram que, no
desenvolvimento de escritas espontâneas54, as possíveis inconsistências não podem ser
consideradas como ―erros‖, pois é por meio do levantamento de hipóteses que a criança
faz construções progressivas, ampliando seu conhecimento sobre a escrita.
As pesquisadoras consideram que, do ponto de vista dos aspectos construtivos,
existe uma evolução regular nas produções das crianças, identificando três principais
períodos, quais sejam: distinção entre o modo de representação icônico e não-icônico55;
construção de diferentes formas de escrita e fonetização da escrita56. Em todos esses
diferentes períodos, o sujeito elabora hipóteses a respeito do processo de construção da
escrita, ancorando-se no entendimento que tem dos referidos processos, caracterizando
dessa forma, um processo gradativo que muitas vezes não tem uma linearidade
sequencial, mas com idas e vindas entre os diferentes níveis.
A relevância do trabalho de Ferreiro e Teberosky (1985) apresenta-se tanto pela
explicação das questões sociais - ao demonstrar que o fracasso nos primeiros anos de
escolarização atinge predominantemente a população marginalizada -, quanto pelas
questões teóricas – ao possibilitar aos professores alfabetizadores um referencial para
qualificar a prática pedagógica.

54

Ferreiro (1988, p. 16) considera escrita espontânea aquelas que não resultam de cópia, mas ―[...] quando
uma criança escreve tal como acredita que poderia ou deveria escrever certo conjunto de palavras‖.
55

Para Ferreiro (1988), são as diferenças entre as marcas gráficas figurativas e não-figurativas, ou seja,
entre desenho e escrita. Para a autora, é de fundamental importância estabelecer essa distinção no
processo de aprendizagem da escrita, uma vez que ―[...] ao desenhar se está no domínio icônico [...] ao
escrever se está fora do domínio icônico‖. (FERREIRO, 1988, p. 19-20).
56

Para Ferreiro (1988), a fonetização da escrita tem a ver com a preocupação com a propriedade sonora
nas produções escritas das crianças. Esse período da evolução pode ser subdividido em três níveis,
caracterizados, cada um deles, por um tipo de hipótese: silábica, silábico-alfabética e alfabética.
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Ferreiro et al (1983), constatou que, do ponto de vista cognitivo, o pensamento que
os adultos pré-alfabetizados têm do sistema de escrita é semelhante ao pensamento da criança.
Que a psicogênese da língua escrita ocorre de modo semelhante entre as pessoas, isto é, ―os
adultos utilizam [...] os níveis conceituais das crianças, o que reforça o caráter construtivo do
processo de apropriação da língua escrita [...] (FERREIRO et al, 1983, p. 2 apud SCHWARTZ,
2012, p. 42)
Portanto, perspectiva construtivista de alfabetização possibilita reconfigurar o
trabalho pedagógico ao propor um novo olhar sobre concepção de homem, a concepção
de linguagem e da relação ensino-aprendizagem.

O que sonha e deseja o estudante alfagaris? Qual o seu nível de conceptualização
da escrita? Os achados da pesquisa
Os sujeitos da EJA e, também, os integrantes do ALFAGARIS, são jovens e
adultos ―[...] com rosto, com histórias, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do
campo, da periferia [...].‖Arroyo 2005 apud MAIA, PAZ E DANTAS (2016, p. 40)
Suas histórias nos revelaram que 95% dos estudantes frequentatam a escola.
Com relação aos anos de escolarização, 14% frequentou a escola menos de 1 ano, 14%
afirmaram tê-la frequentado por 1 ano, 45% frequentou por 2 ou 3 anos e 27% por mais
de 3 anos. Observa-se que os estudantes saíram das escolas ainda no processo inicial de
construção da escrita e a maioria (72%) a frequentou por mais de dois, sendo a estes
negados o direito de aprender o funcionamento do sistema de escrita alfabética.
Os alfabetizandos sonham em ser professora, advogados, motorista, enfermeiros,
polícia federal, vigilante, pintor profissional, eletricista, encanador, segurança, etc. e,
por isso, reconhecem o valor e a falta que o estudo faz. Afirmam que precisam aprender
a ler e escrever e querem fazê-lo, participando do projeto. Desejam se alfabetizar para
realizarem os sonhos referidos, mas, também, para dar conta das demandas de suas
vidas, como ―ler a bíblia‖, ―ajudar na tarefa do filho‖, ―pegar um ônibus sem ajuda‖,
―tirar a carteira de motorista‖, ou simplesmente, ―assinar o folha de pagamento‖.
Contudo, os dois principais motivos apontados foram continuar os estudos na direção
das profissões acima descritas e, em segundo lugar, progredir na empresa em que atua.

A evolução da aprendizagem do sistema de escrita alfabética vivido por jovens e adultos
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Vimos que os estudantes acumulam uma experiência com a escola, 72% a
frequentaram entre dois e três anos, e essa passagem pela instituição não os garantiu a
alfabetização e, com isso trazem uma carga de experiência frustrada daquele lugar. A
escola preocupada com o método (silábico); esqueceu-se do fundamental, o sujeito que
aprende, ou seja, da ―lógica de quem aprende‖.
Em nosso estudo, como constatou Ferreiro et al, 1983 apud Schuwart (2012), os
alfabetizandos jovens e adultos apresentam níveis evolutivos que sinalizam para a
passagem de diferentes modos de organização conceitual e que estes pensam e
interagem com o objeto do conhecimento, elaboram, confrontam hipóteses sobre a
escrita e todos aprendem a ler.
Os estudantes, aos iniciar o processo de alfabetização no projeto, apresentam os
níveis de conceituação da escrita caracterizado por Ferreiro e Teberosky (1985): 50% do
estudantes apresentam o nível pré-silábico. Conseguem diferenciam letras de números
(por suas experiências de vida), embora tenham dúvidas acerca de com que símbolo se
escreve. Não faz relação da escrita da palavra com a pauta sonora, ainda pensam que a
escrita registra as características físicas e funcionais dos objetos.
As conclusões parciais, acima, nos autorizam a afirmar que nem para os jovens e
adultos que já têm uma relação com textos escritos, está claro que a escrita registra os
pedaços sonoros das palavras. Eles ainda vão enfrentar o desafio de responder: o que a
escrita representa e como cria essa representação e são, justamente, as respostas dadas a
essas perguntas que justificarão seu nível de compreensão acerca desse sistema.
FERREIRO (1985), como vimos aqui.
31,8% dos estudantes chegaram ao projeto com o nível silábico da escrita. Eles
fazem a segmentação quantitativa das palavras em tantas letras quantas são as vezes que
abre a boca, por exemplo, escreveu ―galinha‖ com C A B. Essa escrita revela que ele
percebeu que cada sílaba oral corresponde uma letra escrita (silábico quantitativo),
nesse caso, ainda não fez a correspondência com a pauta sonora a ser grafada; diferente
do estudante que escreveu G A L (silábico qualitativo), que selecionou fazendo a
correspondência com o som.
Por outro lado, na escrita das palavras dissílabas e monossílabas foram
acrescentando letras: na escrita de ―Zebra‖ começou a escrever Z A, pensou, pensou e
acrescentou três letras (Z I L), formando Z A G I L; escreveu ―cobra‖ com C A T;
―trem‖ com T A V A; ―mão‖ com L M O. Eles vão acrescentando letras ao se
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defrontarem com o problema de conciliar a segmentação da palavra (zebra, cobra, mão),
respectivamente, com a sua hipótese da quantidade mínima de letras para escrever. O
interessante foi que depois que todos fazerem a atividade proposta, retornei ao estudante
que terminou primeiro a tarefa e pedi que lesse o que escreveu. Ele não conseguia ler a
sua escrita e eu mostrei que eu também não conseguia ler o que ele escreveu. O que ele
tinha escrito não correspondia ao que estava proposto: como eu li ―zagil‖, palavra
inventada, no lugar de ―zebra‖, palavra proposta no ditado. Essa constatação junto ao
aluno provocou um conflito (a incoerência da sua escrita) ao perceber que não
conseguia ler o que escreveu e ao confrontar a sua escrita com o que eu decodifiquei.
Apenas 4,5 (um estudante) estava no nível intermediário, silábico-alfabético, e
13,6%, (três estudantes) apresentavam nível alfabético, embora não apresentasse
correção ortográfica. Escreveram ―cachorro‖ com C A J O R O; ―tartaruga‖ com T A T
A R U GA; ―galinha‖ com G A L I A, constituindo um desafio compreender as regras
do nosso sistema de escrita, como o uso dos dígrafos, no exemplo acima: rr, nh
Esses achados ratifica a importância do professor alfabetizador para ajudar o
aluno a trilhar com sucesso esse percurso. A necessidade do ensino sistemático sobre a
escrita alfabética, tratando-a como um objeto de conhecimento que o estudante precisa
se apropriar, compreender e reconstruir esse aprendizado.

Vimos que os anos de

escolarização vividos (1 a 3 anos) não foram suficientes para o aprendizado da escrita
alfabética por parte daqueles estudantes. A primeira lição que fica: [...] não existe
relação causal entre compreender como o alfabeto funciona e saber sobre letras isoladas.
(LEAL; MORAIS, 2010, p. 46 apud LEITE, 2006).
Segunda lição, os saberes que o estudante traz com ele precisam ser
diagnosticados pela escola e constituir-se ponto de partida para o trabalho pedagógico.
Para isso cabe ao professor conhecer os princípios que regem o nosso sistema de
escrita, assim como as etapas que os alunos percorrem para apropriar-se desse
conhecimento.
O processo de aprendizagem, por tudo que vimos até aqui, não é igual para todos
os sujeitos, é fruto das experiências vividas, depende das singularidades de cada um e
varia de acordo com as motivações e interesses pessoais o que, no caso dos sujeitos
desse estudo, apesar das histórias de desencontros com a escola, seguem desejosos,
motivados e encontram-se nesse momento de suas vidas, com níveis diferentes de
compreensão da escrita, diversos não só nesse quesito, mas também, nos motivos que
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justificam buscar alfabetizar-se em idades tão avançadas, porém com um mesmo desejo
de tomar a história em suas mãos e mudar sua direção, escrevendo um novo capítulo.

Considerações finais

São ALFAGARIS que, por diversos motivos, tiveram seus sonhos abortados no
processo de escolarização, são homens e mulheres, mães e pais de famílias, residentes
no campo e na periferia da cidade, que querem aprender a ler e escrever para assinar a
folha de pagamento, ir ao banco sozinho, ler a bíblia, ajudar na tarefa do filho, pegar um
ônibus sem ajuda, tirar a carteira de motorista. Desejam prosseguir nos estudos,
ascender dentro da empresa, mas, também, para ser professora, advogado, motorista,
enfermeiro, polícia federal, vigilante, pintor profissional, eletricista, encanador,
segurança, portanto, ascender social e profissionalmente.
Sujeitos que se encontram em sua maioria no nível pré-silábico, que
frequentaram a escola no tempo regular (72 % por dois ou três anos) e dela saíram sem
apropriarem da leitura e da escrita. São as mesmas pessoas que diariamente
desenvolvem estratégias pessoais para enfrentar os desafios advindos do trabalho, da
comunidade letrada, que lhes cobram novas competências acerca desse objeto de
conhecimento.
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O uso de jogos didáticos para alfabetização: uma experiência no Bloco
Inicial de Alfabetização - BIA
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Resumo: O estudo analisa como o uso de jogos didáticos de alfabetização contribuem para a
aquisição do Sistema alfabético e da consciência fonológica.

Palavras-chave: Consciência Fonológica. Jogos didáticos de alfabetização. Sistema de
Escrita Alfabética.

Introdução

É notório que as crianças chegam à escola trazendo suas experiências de
falantes e ouvintes da língua. Muitas destas experiências são vivenciadas em diversos
contexto sociais. Entretanto, é no ambiente escolar que estas crianças tem acesso a um
ensino sistemático da língua escrita, permitindo suas primeiras reflexões sobre a pauta
sonora e as relações com a leitura e a escrita.
Nesse sentido, é importante que o professor proporcione atividades e jogos que
possibilitem as crianças refletirem sobre as diferentes dimensões das palavras,
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comparando-as, identificando quais palavras são maiores ou tem mais sílabas, quais
começam de forma parecida, quais rimam, etc.
Considerando o exposto, pretende-se com este trabalho analisar como o uso
dos jogos didáticos de alfabetização em sala de aula podem contribuir para desenvolver
nas crianças as habilidades metafonológicas, dentre elas, a consciência fonológica.

Consciência fonológica e alfabetização
Aqui no Brasil, historicamente, a relação entre consciência fonológica e
alfabetização é muito recente, sendo os primeiros estudos realizados na década de 1970
(CARRAHER, 1977).
Segundo Morais (2012, p. 84), a consciência fonológica é a habilidade de
refletir sobre os segmentos sonoros das palavras orais. É um tipo de operação cognitiva
feita pelas crianças, permitindo-lhes pronunciar partes das palavras, separá-las em voz
alta, contar partes das palavras comparando-as em relação ao tamanho, identificar
semelhanças sonoras, etc. Diante de tanta variedade, é evidente que algumas habilidades
poderão ser adquiridas com maior ou outras serem mais difíceis de serem
desenvolvidos.
É importante considerar que as relações entre fala e escrita não se dão de uma
forma espontânea para os aprendizes. As crianças enfrentam dificuldades na aquisição
da língua escrita, diferentemente da facilidade com que aprendem a língua oral, uma vez
que a escrita exige consciência da atividade, o que não ocorre com a fala.
Por isso, para que a criança desenvolva a consciência fonológica é necessário
que ela dirija a sua atenção para o estrato fônico das palavras, se tornando sensível à
segmentação de cadeias sonoras em palavras, sílabas e fonemas. Assim o aprendiz
focaliza os sons das palavras, dissociando-as de seu significado (SOARES, 2016, p.166)
O docente precisa ter em mente que estas habilidade fonológicas não se
desenvolvem em função de uma maturidade biológica, mas que precisam de ensino
explícito e sistemático. É preciso oportunizar atividade e jogos que ajudem as crianças
a refletirem sobre as palavras em sua dimensão sonora, ao mesmo tempo que também
analisam suas formas gráficas, possibilita-se que a criança compreenda as propriedades
do Sistema de Escrita Alfabética.

O Sistema de Escrita Alfabética (SEA)
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Durante o processo metalinguístico de aquisição da leitura e da escrita, a criança
estabelece critérios para compreender o sistema de escrita alfabética. Ao levantar as
suas hipóteses sobre as propriedades do alfabeto, o aprendiz buscar, de forma ainda não
consciente, responder duas questões: 1) o que a escrita nota das palavras orais e como a
escrita nota aquilo que substitui das palavras orais (MORAIS, 2019, p. 17)
Nesse percurso de aquisição das propriedades do SEA, a criança precisa
entender e internalizar regras e convenções do alfabeto. Para isso, o professor tem um
papel primordial nesta fase, principalmente quando ele tem clareza sobre quais
propriedades do SEA as crianças precisam reconstruir. Os aprendizes precisam
entender, por exemplo, que a letras não podem ser inventadas e que são diferentes de
outros símbolos; uma mesma letra pode ser repetida numa palavra; certas letras só
aparecem juntas de outras (CH, QU) e nem sempre pode aparecer em qualquer posição
dentro da palavra.
Assim, verifica-se que o acesso sistemático as propriedades do SEA, também
possibilitam ao estudante desenvolver certas habilidades metafonológicas, dentre elas a
consciência fonológica. Por isso, é tão necessário reinventar a alfabetização e assumir
metodologias para ensinar a escrita alfabética.
Concorda-se com Morais (2012, p. 113) o trabalho na alfabetização inspirados
numa perspectiva construtivista, considerando como esses indivíduos se apropriam
desta escrita e quais são suas hipóteses acerca dela.
O trabalho baseado na exploração e vivencia de situações lúdicas explorando
jogos didáticos de alfabetização pode ser tornar um momento prazeroso e de avanço no
processo cognitivo de reconstrução do sistema alfabético.

O uso de jogos didáticos para alfabetização
Os jogos tornaram-se uma ferramenta eficaz no processo educativo pois
contribuem no desenvolvimento de diversas habilidades afetivas, linguísticas,
cognitivas, motoras, etc.
Para Kishimoto (1994), a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto
(brinquedo) quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por
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um princípio de regras explícitas. A autora chama atenção para os sentidos
estabelecidos para o jogo na escola, podendo ser empregado com dois sentidos
principais: sentido amplo (livre exploração do material), e sentido restrito (ações
orientadas; jogos didáticos).
É através do jogo, do brinquedo e das brincadeiras que a criança se desenvolve,
pois é estimulada a ter curiosidade, autoconfiança e autonomia, além de instigar a
linguagem, a concentração e a atenção. As crianças, durante os jogos e/ou brincadeiras,
são expostas a pensar, refletir, analisar, experimentar, criar, dominar a angústia e
ansiedade, além de conhecer o próprio corpo.
Nesse sentido, Leal, Albuquerque e Leite (2005) observam que:
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 uma forma lúdica e prazerosa. Da
mesma forma, são variados os tipos de jogos que fazem parte da nossa
cultura e que envolvem linguagem. Quem nunca brincou, fora da
escola, do jogo de forca ou de adedonha ou de palavras cruzadas;
dentre outras brincadeiras? Todos esses jogos envolvem a formação
de palavras e, com isso, podem ajudar no processo de alfabetização
(LEAL; ALBUQUERQUE; LEITE, 2005).

Nesta perspectiva o jogo pode mobilizar conhecimentos acerca de palavras e
sua relação com a pauta sonora e a sequência de letras equivalente, tornando mais
acessível essa correspondência letra-som, porém trazendo uma dimensão mais lúdica as
possíveis reflexões feitas durante o ato de jogar.

Metodologia
Para realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa que,
segundo Mazzotti (2002), não precisa e nem deve ser apriorístico no sentido mais
estrito, pois nos estudos qualitativos, a coleta sistemática de dados deve ser precedida
por uma imersão do pesquisador no contexto a ser estudado.
Foram utilizados jogos desenvolvidos pelo Centro de Estudos e Linguagem
(CEEL) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para o Pacto Nacional da
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em parceria com o Ministério da Educação
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(MEC). Esta coletânea é composta por dez jogos classificados em: jogos para
consciência fonológica, jogos para reflexão do sistema de escrita alfabética; jogos de
correspondência grafofônicas.
A escolha dos jogos palavra dentro de palavra e quem escreve sou eu foi
realizada com o propósito de produzir atividades que envolvessem a escrita, ou seja,
após os jogos serem praticados com as crianças, seria feito registros das hipóteses da
criança sobre o ato de escrever.
Os sujeitos participantes da pesquisa pertenciam a uma turma de 2º ano do
Bloco Inicial de Alfabetização de uma Unidade Escolar da rede pública do Distrito
Federal pertencente à Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Núcleo Bandeirante
na Região Administrativa do Riacho Fundo I – DF.
A aplicação do jogo aconteceu no 2º semestre de 2018 e se deu da seguinte
forma: no primeiro jogo proposto Palavra Dentro de Palavra57, as crianças deveriam
identificar partes que constituem outras palavras. No segundo jogo, Quem escreve sou
eu58, as crianças deveriam escrever as palavras tentando estabelecer correspondências
grafofônicas. É importante destacar que as regras e o modo de jogar foram explicados
previamente aos estudantes. Também foi realizado registros dos diálogos entre os
estudantes e as pesquisadoras.

57

Palavra dentro de palavra:
Meta do jogo: Ganha o jogo quem formar mais pares de palavras usando as fichas que recebeu.
Jogadores: 2, 3 ou 4 jogadores ou grupos.
Componentes: - 12 fichas de cor azul contendo figuras e as palavras correspondentes - 12 fichas de cor vermelha,
contendo figuras cujos nomes se encontram dentro das palavras das fichas azuis.
Regras: - As 12 fichas de cor vermelha são distribuídas igualmente entre os jogadores. - As fichas de cor azul devem
ficar em um monte, viradas para baixo, no meio da mesa. - Decide-se quem iniciará o jogo e a ordem das jogadas. Dado o sinal de início do jogo, o primeiro jogador deve desvirar uma ficha de monte e verificar quasl, entre as suas
fichas vermelhas apresenta ―a palavra dentro da palavra‖ da ficha azul que foi desvirada. Caso encontre um par, o
jogador deve baixá-lo sobre a mesa; se nenhuma de suas fichas vermelhas tiver uma ―palavra dentro de palavra‖ que
foi desvirada ou o jogador não perceber o par, ela é colocada no final do monte, e o jogo continua. - Ganha o jogo
quem se livrar das suas cartelas primeiro.
58
Meta do jogo: Ganha o jogo quem conseguir escrever mais palavras corretamente.
Jogadores: 4 jogadores ou 4 duplas
Componentes: - 1 dado de 8 lados - 4 cartelas de cores diferentes com 8 figuras numeradas em cada cartela - 4
cartelas de correção
Regras: - Coloca-se uma das cartelas com as figuras no centro da mesa, virada para cima e deixa-se a cartela de
correção correspondente virada para baixo. - Cada jogador deve providenciar papel e lápis para escrever as palavras
durante o jogo. - Tira-se no dado quem iniciará o jogo. Quem tirar mais pontos no dado começa o jogo. - Os
jogadores decidem quantas partidas serão jogadas. - O primeiro jogador lança o dado. O número indicado no dado irá
apontar o número da figura da cartela cuja palavra deverá ser escrita pelo jogador. - O jogador escrever a palavra em
seu papel, sem mostrar para o colega, e passa o dado para o jogador seguinte. - O mesmo procedimento é seguido
pelos demais jogadores
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Na próxima seção serão abordados os diálogos entre as pesquisadoras e os
estudantes após o momento do jogo. As pesquisadoras que serão denominadas pela
sílaba PE e os seis estudantes participantes nomeados pela letra ―E‖ e seu respectivo
número, sendo de 1 a 5.
Análise dos diálogos após a realização dos jogos
Nos momentos do jogo, foi possível observar que os estudantes participantes
mobilizaram diversos saberes acerca da lógica de funcionamento da escrita, como
também puderam consolidar aprendizagens já realizadas ou se apropriarem de novos
conhecimentos nessa área, conforme ilustra o trecho abaixo
PE: Vamos lá:
A casa não é do pato quem mora nela é o gato
A casa não é tão bonita quem mora nele é a cabra
PE: Tá certo?
E1: Não! Não tá certo
PE: Por que?
PE: Essa palavra tá certa? Capra
E1: Não! Confundi. É o B no lugar do P – Cabra
Ao analisar este trecho percebe-se que o estudante cometeu uma troca entre as
letras P e B. Esta troca só foi percebida pela criança no momento que a pesquisadora ler
a palavra para o estudante fazendo uma comparação com sua forma escrita. Morais
(2009) afirma que na língua portuguesa existem diferentes critérios por trás das relações
entre sons e letras, que podem apresentar casos de regularidade e irregularidades.
Numa etapa mais inicial da escrita muitas crianças podem realizar trocas entre as
letras P e B, entre T e D, F e V que na literatura são considerados ―pares mínimos‖.
Embora sejam correspondências fonográficas regulares, ou seja, existe uma
correspondência entre som e letra algumas crianças podem ter dificuldade em
diferenciar os sons envolvidos. Muitas destas trocas se deve ao fato de os sons em
questão serem parecidos no momento da pronúncia e também no ponto de articulação,
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sendo que diferenciação ocorre apenas porque no /b/ as cordas vocais vibram, enquanto
no som /p/ elas não vibram.
É importante ressalta que nem todas as crianças apresentarão esse tipo de
dificuldade, porém acredita-se que ao disponibilizar jogos que promovam analisar
fonologicamente os segmentos sonoros no momento da escrita podem evitar possíveis
fracassos no âmbito da ortografia.
O próximo trecho ilustra o tipo de relação letra-som que também é regular,
entretanto é o contexto dentro da palavra que vai definir qual letra deverá ser usada.
PE: E aqui você escreveu o que?
E2: IGREGA. Igregaaaaaaaaa (pensando e sorrindo). Tá escrito
outra coisa!
PE: O que?
E2: Tá escrito ―IGREGA‖
PE: Não é assim?
E2: Não! Escrevi errado
PE: Qual letrinha tem esse som?
E2: Não sei.
PE: Qual silaba tem o som do JA?
E2: Não sei. Tá errado, mas não sei qual letra seria.
Durante as situações de aprendizagem é muito importante o debate sobre o
registro escrito para que a criança faça as suas ―descobertas‖. Neste trecho, o estudante
faz uma correspondência grafo-fonêmica com o suporte da letra G para a palavra
IGREJA. Por meio da leitura, ele consegue identifica o erro, entretanto parece que ainda
possui dificuldades de realizar a segmentação da palavra em silabas, desenvolvendo a
consciência silábica, para então assim se tornar mais sensível aos fonemas e adentrar no
período que Soares (2016, p. 188) chama de fonetização da escrita, condição essencial
para o domínio de um sistema alfabético de escrita.
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A apropriação do sistema alfabético se dá numa processo gradativo, descrito
pelas pesquisas da psicogênese da língua escrita realizadas por Emília Ferreiro e Ana
Teberosky. A criança aos poucos vai construindo suas hipóteses e compreendendo a
base alfabética da língua. Mesmo que essa criança já domine o sistema alfabético existe
uma fase em que ela desconhece algumas regras e princípios orientadores da norma
ortográfica que lhe permitirá escrever com mais segurança. No trecho abaixo tem-se o
relato de três estudantes que se encontram diante do desafio de escrever conforme a
norma ortográfica.
PE: Que figura é essa?
E3: bicicleta
PE: Leia o que você escreveu
E3: BI SI CLE TA
PE: Tá certo?
E3: Sim
PE: Que palavra é essa?
E4: Xapeu
PE: Tá certo?
E4: Sim
PE: Soletra pra mim
E4: X-A-P-É-U
PE: Tá certo?
E4: Sim
PE: Vamos lá
E5: Aqui você escreveu o que?
E5: CAPÉ
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PE: Era essa palavra do jogo? Tá certa?
E5: Não
PE: Escreve aqui como você acha que escreve a palavra
chapéu?
E5: GAPEU
PE: Quais letras formam /xa/?
E5: GA
PE: Escreve e agora lê
E5: GAPEU
PE: Leia:
E5: G com A. GA
PE: E aí? Fez o som /xa/?
E5: Não. Acho que é C com A. Capéu? Não é capéu! As duas
primeiras letras estão certas, só que o CHA tá difícil de acertar.
No trecho apresentado observa-se que os três estudantes demonstram que ainda
não perceberam algumas ―nuances‖ do sistema de escrita alfabética. De acordo com
Morais (2009, p.77) numa fase inicial os estudantes necessitam de ajuda para
compreender que a escrita não é uma tradução regular e biunívoca de sons em letras. De
posse deste conhecimento, o professor poderá mediar junto ao estudantes
incongruências presentes no sistema alfabético.
No caso do estudante E3, a criança escreve a palavra bicicleta substituindo a
letra S pela letra C. Fica evidente que este estudante ainda não sabe que um mesmo som
pode ser grafado por mais de uma letra (por exemplo, ―sino‖ e ―cinema‖). A palavra
escrita por E3 é um caso clássico de irregularidade em que não há uma regra que possa
ajudar o aprendiz. Assim, é necessário que este aprendiz memorize a palavra e caso
tenha dúvida recorra sempre ao uso do dicionário.
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Assim como E3, o estudante E4 também escreve uma palavra que encontra
irregularidade em sua ortografia (chapéu), no qual o som do X pode ser grafado com o
dígrafo CH. Desta forma, ambos os estudantes terão que memorizar a escrita correta. Ao
memorizar palavras irregulares estes estudantes guardaram em suas mentes a imagem
visual destas palavras, e futuramente poderão resgatá-las em sua memória de trabalho.
A partir dos trechos apresentados, foi possível perceber o jogo pode promover
para criança um refinamento de suas habilidades fonológicas, que por ventura, não
tenham sido identificados pelo professor e que poderão ser revistas no momento do
jogo.
Considerações finais
Ao realizar a análise dos trechos das falas dos estudantes é possível concluir
que a consciência fonológica desempenha um papel importante e facilitador no processo
de aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita, sustentando a hipótese inicial de que
há uma relação intrínseca entre as habilidades do Sistema de Escrita Alfabética e
Consciência Fonológica e que a utilização dos jogos de alfabetização, como recurso
didático, podem contribuir nesse processo.
O uso dos jogos didáticos pode se tornar um apoio ao professor, sendo uma
atividade diversificada que possibilita intervenções que trabalhem e desenvolvam as
habilidades metalinguísticas, como também as crianças consolidar aprendizagens já
realizadas ou se apropriar de novos conhecimentos. Brincando, elas podem
compreender os princípios de funcionamento do sistema alfabético e podem socializar
seus saberes com os colegas
O uso dos jogos de alfabetização aqui apresentados oportunizaram aos
estudantes atuarem como sujeitos da linguagem, numa dimensão mais reflexiva, num
contexto que não exclui os usos pragmáticos através da leitura e exploração de gêneros
textuais em sala de aula.
Em suma, para que os estudantes aprendam a ler e escrever com autonomia, é
necessário, portanto, que sejam realizadas atividades e jogos didáticos que exijam
diferentes demandas cognitivas promovendo a compreensão das diversas propriedades
do sistema de escrita alfabética. Nesse sentido, o professor precisa ser o mediador das
aprendizagens sobre o sistema de escrita alfabética, planejando ações sistemáticas e
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selecionando, de forma intencional os recursos didáticos e também lúdicos para que os
alunos possam aprender de fato.
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Rebeldia e falta de higiene: como limpar essa barra?

Jefferson Albernaz Resende
Mestrando em Educação Universidade Federal de Uberlândia-MG

Resumo: O relato apresenta a descrição de uma intervenção psicopedagógica, experiência co o
professor que buscou agir para mudar a realidade de uma aluno, a partir das queixas de
dificuldades de aprendizagem, de rebeldia e falta de higiene pessoal desse aluno adolescente
matriculado no Projeto Estruturador , denominado Acelerar para Vencer - PAV, da rede pública
estadual de ensino de Minas Gerais, escola situada no município de Uberlândia. As fases do
estudo de caso são apresentadas de maneira sucinta, bem como os instrumentos aplicados. O
estudo representou grande desafio que alcançou um resultado satisfatório com o adolescente e
seus familiares, comprovando as contribuições da Psicopedagogia.

Palavras-chave: Psicopedagogia. Rebeldia. Analfabetismo funcional.

A Psicopedagogia: um estudo de caso

No Brasil a Psicopedagogia surgiu no final da década de 1970 com o objetivo de
compreender os sujeitos que possuíam dificuldades no processo de aprendizagem. Disciplinas e
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áreas afins começam a integrar os conhecimentos diante dessa nova prática, tendo como
exemplo a Neurologia, Psicologia, Sociolinguística, dentre outras.
Com uma investigação associada com profissionais da psiquiatria, fonoaudiologia ou
neurologia, a Psicopedagogia busca identificar um déficit cognitivo ou outra causa para um
problema de aprendizagem, desenvolvendo um trabalho terapêutico em atendimentos
consultoriais, no ambiente escolar ou empresarial. A partir da década de 1980 a Psicopedagogia,
em função da eficiência demonstrada na prática clínica, se estruturou como corpo de
conhecimento e se transformou em um campo de estudos multidisciplinares. Seu objetivo é
resgatar uma visão mais globalizante do processo de aprendizagem, e, consequentemente, dos
problemas decorrentes desse processo (SCOZ, 1994:23).
Neste trabalho abordo um estudo de caso, que seguiu um processo baseado na
problematização, análise da queixa, entrevistas e anamnese, intervenção e diagnóstico. O
trabalho finaliza mais de um ano de pesquisas e aplicação dos conhecimentos multidisciplinares
proporcionados pela Psicopedagogia no âmbito escolar.
Segundo Huberman (1991), o estudo de caso é uma estratégia metodológica do tipo
exploratório, descritivo e interpretativo. Para Maren (1995), o estudo de caso é eclético, por esta
razão, ele pode ser trabalhado através das mais variadas técnicas e de métodos que facilitem a
compreensão do fenômeno a ser estudado.
De acordo com a classificação feita por Feurstein e Rand (1974) sobre a etiologia dos
fatores responsáveis pelo déficit cognitivo, há uma classificação entre fatores proximais
(professor X aluno) e distais (aspectos de ordem orgânica, afetivo emocional, cultural e sócioeconômica). Os fatores distais se subdividem em endógenos, exógenos ou endo-exógenos. Os
fatores endógenos são inerentes ao organismo e estabelecem a receptividade do indivíduo. São
eles: herança genética que determina maior ou menor suscetibilidade das pessoas em adquirir
doenças, anatomia e fisiologia do organismo humano, além do estilo de vida. Os fatores
exógenos são determinantes que dizem respeito ao ambiente.
O caso relatado neste trabalho é de uma adolescente de 15 anos, que será chamado pelas
iniciais JM, cujos fatores distais se misturam, sendo, pois, endo-exógenos, relacionando-se com
o equilíbrio emocional do indivíduo e dos pais e com os estímulos ambientais.
Identificação e queixa
Entre 2008 e 2009 fui professor do JM, adolescente do sexo masculino, 15 anos de idade,
estudante inserido no PAV (Projeto Acelerar para Vencer), Aceleração II, 8º e 9º anos do
Ensino Fundamental da rede pública estadual de ensino do Estado de Minas Gerais. O PAV foi
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instituído pela Resolução nº 1033, de 17 de janeiro de 2008, da Secretaria de Estado da
Educação de Minas Gerais para alunos repetentes do Ensino Fundamental.
Nesse ínterim decidi iniciar uma abordagem psicopedagógica do aluno para um estudo de
caso, ensejando a especialização lato sensu em Psicopedagogia Escolar que, na época, estava
cursando pela Universidade Federal de Uberlândia. JM era um adolescente rebelde que, em sua
vida escolar, já havia sido expulso de duas escolas e sofreu duas reprovações. Ao conhecê-lo,
deparei-me com um jovem maltrapilho e exalando um odor desagradável, sobretudo, com o
incômodo cheiro dos pés mal higienizados. O garoto arrotava e soltava flatulências dentro da
sala de aula e ria muito da situação, ele era impertinente e não conseguia se concentrar e, nem
tão pouco, aprovava o bom comportamento de qualquer colega de sala de aula, logo, provocava,
gritava, levantava de sua cadeira e seguia incomodando quem estava querendo se atentar às
aulas. Poderia, numa primeira impressão, afirmar que ele era hiperativo. Apelidaram-no de
Gardenal, tendo como referência um medicamento que ele tomava, mas possuía outros apelidos
como ―Chulezento‖ e ―Mongoloide‖.
JM é o filho mais velho da Srª. PEM, viviam numa casa simples, porém própria. As
condições financeiras da família não eram boas, mas havia o suficiente para o sustento familiar.
Não possuía um bom relacionamento com o padrasto e nem com os irmãos, RM, 8 anos e AG,
de 6 anos. O primeiro é um garoto filho do segundo relacionamento de sua mãe (o padrasto é o
terceiro relacionamento de PEM). O relacionamento ruim exigiu da família que RM fosse
obrigado a viver com a avó materna. AG é uma garotinha, também filha do segundo esposo de
PEM. Viviam juntos, mas afirmava que também não gostava da irmã. PEM se queixava que o
filho era descompromissado e rebelde porque, ao nascer, machucou a cabeça devido o uso do
fórceps pelos médicos. Ela afirmava categoricamente que JM trazia consigo sequelas deste
incidente. Nada sobre este fato apresentado por PEM foi comprovado, mas ela insistia em
afirmar que a causa de todos os problemas surgiu durante o parto complicado.
Há ainda as queixas da falta de higiene e de concentração, reclamadas, sobretudo, pelos
colegas de sala e professores. Os cadernos de JM eram sujos e incompletos e quase sempre
esquecia os livros didáticos em casa, além de sempre estar a procura de algum objeto escolar
desaparecido. A falta de zelo com o material escolar é um sinal evidente da falta de interesse do
aluno.
Diante das primeiras observações, pude visualizar alguns problemas explícitos: rebeldia,
falta de higiene, dificuldades severas em leitura, interpretação, gramática e mau relacionamento
interpessoal. Que fatos anteriores poderiam ter desencadeado a situação? Como era o
relacionamento de JM com seus familiares? Por que tanta falta de higiene? Seria possível
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melhorar o relacionamento com os demais colegas e professores? Como fazer JM se interessar
pelos estudos? As questões-problemas levantadas me ajudaram na intervenção psicopedagógica.
O estudo de caso com JM iniciou-se em junho de 2008, na época, ele morava com a mãe,
o padrasto e uma irmã.
O estudo de caso
Um estudo de caso é uma história de um fenômeno passado ou atual, elaborada a partir
de múltiplas fontes de provas, que pode incluir dados da observação direta e entrevistas
sistemáticas, bem como pesquisas em arquivos públicos e privados (VOSS; TSIKRIKTSIS;
FROHLICH, 2002). O estudo de caso desenvolvido com JM proporcionou a abordagem de
problemas recorrentes no ambiente escolar. Alunos rebeldes ou descuidados em relação à
higiene é fato comum nas salas de aulas. E o professor precisa se atentar aos possíveis fatores
que ocasionam tais situações.
No caso de JM, a rebeldia, falta de higiene e de concentração foram analisados em todo
contexto de vida do aluno e não apenas a partir das informações que estes ―problemas‖ por si só,
indicavam. Na Psicopedagogia o estudo do comportamento do sujeito e a investigação
caminham juntos. A análise de cada fragmento de informação, das evidências, do contexto
social e familiar tem importância de igual valor. Entender o comportamento descabido de JM e
disponibilizar esta experiência aos docentes configura um auxílio importante no processo
ensino/ aprendizagem.
Muitos professores o rejeitavam e preferiam JM fora da sala de aula, o que para ele não
era um castigo, pois ele gostava de estar fora da classe. Pouco antes de iniciar a investigação, a
mãe de JM compareceu na escola para reclamar de uma professora que, num momento de falta
de paciência, gritou com o aluno, chamando-o de retardado. Muito ríspida, PEM condenava a
todos da escola e, com o dedo em riste, dizia à supervisora que havia uma perseguição ao seu
filho dentro do estabelecimento. PEM estava muito descontrolada emocionalmente, fazendo-me
levantar hipóteses sobre o cerne das queixas contra JM.
Esse foi o meu primeiro contato com a mãe. Diante do comportamento exaltado e
desproporcional, levantei alguns questionamentos: ―será que ela tratava JM da mesma maneira
com que vociferava naquele momento? O comportamento dela poderia ter influenciado no
comportamento do filho?‖.
O relacionamento com os demais colegas de sala era conturbado: todos falavam mal e
sempre o desprezavam das atividades em grupo. JM era vítima de bullying, termo inglês que se
aplica às atitudes repetitivas de violência física e/ou psicológica sofridas por determinada
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pessoa, sobretudo, dentro do ambiente escolar. De certo modo, as atitudes de JM favoreciam a
contrapartida negativa dos demais colegas. Algumas vezes ele se entristecia com as provocações
e brincadeiras, no entanto, ele contribuía com suas ações para que as provocações continuassem.
Certo dia JM apareceu sem as sobrancelhas, ele mesmo havia raspado com um aparelho de
barbear. A situação esdrúxula causou grande euforia nos alunos e ele se sentiu o palhaço da
turma. Poucos dias depois ele urinou nas calças dentro da sala de aula, fato que o constrangeu
sobremaneira, mas não surpreendeu a comunidade escolar, pois havia um conceito generalizado
de que ―do JM se esperava de tudo‖.
JM era um garoto rebelde e desprovido de bons modos, além de não apresentar condições
adequadas de higiene pessoal, cujas atitudes colaboravam para as dificuldades nos
relacionamentos interpessoais e para o péssimo aproveitamento escolar. No entanto, às vezes ele
surpreendia e mostrava que tinha habilidades. Numa aula realizada no laboratório de
informática, uma das máquinas estava com problemas e nenhum dos alunos queria usá-la.
Diante do problema, JM dirigiu-se para o computador defeituoso e servindo-se apenas dos
atalhos disponíveis no teclado, navegou pela Internet, demonstrando conhecimentos apurados
em informática.
Chamou-me a atenção, desde o meu primeiro contato com JM, a possibilidade de
reverter, através dos conhecimentos que estava adquirindo especialização em Psicopedagogia, a
condição de aluno rebelde e mal quisto entre os colegas, tornando-o um adolescente mais
sociável e interessado pelos estudos. A utilização adequada dos recursos pedagógicos existentes
e uma didática atualizada poderiam facilitar e tornar possível o processo educacional.
Processo de diagnóstico

O processo de diagnóstico talvez seja a fase em que mais tempo me detive no
caso JM. De acordo com BOSSA (2000, p.95), o diagnóstico psicopedagógico é um
processo, um contínuo, onde a intervenção do psicopedagogo inicia, numa atitude
investigadora, até a intervenção. E essa atitude investigadora, para mim, prosseguiu
durante todo o trabalho, na própria intervenção, com o objetivo da observação ou
acompanhamento da evolução do sujeito. Já Rubinstein (1996) compara o diagnóstico
psicopedagógico a um processo de investigação, onde o psicopedagogo assemelha-se
um a detetive a procura de pistas, selecionando-as e centrando-se na investigação de
todo processo de aprendizagem, levando-se em conta a totalidade dos fatores
envolvidos neste processo.
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O objetivo principal do diagnóstico psicopedagógico é identificar os
conhecimentos que a criança já possui, os estilos utilizados nessa aprendizagem, o
ritmo, a conduta, os hábitos adquiridos, as motivações, as ansiedades, defesas e
conflitos em relação ao aprender, as relações vinculares com o conhecimento em geral
e com o objeto de conhecimento escolar, em particular, e o significado da
aprendizagem escolar para o sujeito, sua escola e sua família. Com esses dados
podemos verificar o que impede o sujeito de crescer na aprendizagem dentro do
esperado pelo meio social. Para se obter esses dados, é necessário fazer uma análise
detalhada das informações conseguidas na escola, na família e com o sujeito.

A entrevista com JM
Após alguns dias observando o comportamento de JM de maneira assistemática, chameio para conversarmos e disse que queria vê-lo sair da série atrasada em que estava. Falei sobre a
Psicopedagogia e das possibilidades que, juntos, poderíamos descobrir para que ele alcançasse o
objetivo principal que era passar de ano, além de fazer amigos e melhorar a autoestima. Propus
a entrevista para o nosso encontro seguinte. A entrevista aconteceu no dia marcado e foi
reveladora. JM respondeu todas as questões de maneira espontânea. Neste relato da entrevista,
ater-me-ei a alguns aspectos que julgo serem mais esclarecedores acerca da temática
desenvolvida. Chamou minha atenção o programa de TV que ele mais gostava de assistir: a
série estadunidense ―Todo mundo odeia Chris‖, apresentada na TV aberta. A série aborda temas
da pré-adolescência vividos por um jovem negro morador da periferia de Nova Iorque – EUA.
As histórias são narradas pelo personagem na fase adulta.
O jovem Chris é, algumas vezes, aventureiro e impertinente, mas não se diferencia
muito dos pré-adolescentes de modo geral. JM se dizia fã do Chris porque ―achava ele legal‖ e
porque ele mesmo era muito odiado. Quando perguntei sobre que animal ele gostaria de ser,
disse que se identificava com um cachorro. Ele afirmou que só queria sê-lo para ―morder todo
mundo‖. No futuro ele queria ser jogador de futebol, e seu grande sonho era jogar no Milan, da
Itália. Seu grande ídolo era o futebolista Ronaldinho Gaúcho. JM afirmou que, quando tiver
filhos, os educará de maneira diferente: não baterá nas crianças e as colocará na escola o mais
rápido possível. Disse também que iria dividir bem os horários para as brincadeiras e estudos.
Quando questionado sobre a família, disse que sua família era muito ruim, mas não apresentou
claramente os motivos dessa percepção.
Quando perguntado sobre o que gostaria de fazer com seus pais e que não teve
oportunidade, disse que ficaria feliz se o padrasto jogasse bola com ele. Pelas informações
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prestadas por JM, deduzi que ele era um adolescente carente da afetividade dos pais. Em relação
ao convívio escolar, JM disse que o que mais o agradava na escola era ―o lanche e a professora
de inglês‖, matéria que ele mais gostava. O que ele mais detestava era a professora de Ciências,
que, segundo ele, era muito nervosa e rigorosa. Também afirmou que odiava a vice-diretora,
responsável pelas advertências e suspensões. Possuía poucos amigos, mas, de modo geral,
gostava de estar no ambiente escolar.
A anamnese: primeiro contato oficial com a mãe de JM.
A mãe de JM, dona PEM era um caso à parte. Meu primeiro contato com ela foi
ocasional e pude perceber o quanto ela era uma pessoa que precisava de uma atenção especial.
Uma mulher jovem, mas com feições cansadas e dificuldades para se comunicar com clareza.
Muito nervosa, ela estava acusando a escola de maus tratos e de perseguição ao filho JM. Tentei
um diálogo, mas ela não me deu atenção naquele primeiro contato, pois estava bastante
exaltada. Não insisti. Achei melhor um encontro fora do calor das discussões. Passado alguns
dias, mandei recado por JM para que ela comparecesse à escola para falarmos sobre o
desempenho escolar de seu filho. Não compareceu.
Numa segunda tentativa, pedi para que a vice-diretora convocasse PEM por telefone.
Também não deu certo. Peguei o número telefônico dela com JM e tentei um contato. Não me
atendeu. Por fim, escrevi um bilhete no caderno de JM explicando o porquê da importância dela
na escola. No dia seguinte, JM disse-me que sua mãe gostaria que eu ligasse para ela para
marcar um horário. Decidimos às 8h00 do dia seguinte. Ela chegou às 10h00 acompanhada pelo
esposo. Pediu-me desculpas e alegou que não conseguia acordar muito cedo. Após quatro meses
de tentativas consegui realizar a anamnese.
Para Weiss (2007), ―a anamnese é um dos pontos categóricos de uma boa avaliação
psicopedagógica. Através da entrevista, será possível verificar a percepção da família acerca da
história da criança, da angústia do não aprender, as expectativas, anseios, afetos, conhecimentos
e tudo que se espera do sujeito‖. PEM estava bem à vontade e, antes de mais nada, agradeceume por estar ajudando JM. Disse-me que ele estava melhorando na escola e se tornando um
―moleque‖ mais responsável.
Devido ao caráter intimista da anamnese, fiquei meio receoso da presença do esposo
dela. Disse à PEM que algumas perguntas poderiam ser constrangedoras devido à delicadeza do
assunto, mas não pedi para que o padrasto de JM se retirasse. PEM afirmou que não se
incomodaria e iniciamos a anamnese. Todas as perguntas foram respondidas sem pudor. Ela se
referia ao primeiro marido, já falecido, de maneira pejorativa, afirmando que ele era um
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―maconheiro‖. Do instrumento utilizado na anamnese, pude extrair muitas informações
esclarecedoras, destacarei as mais importantes para o processo investigativo.
PEM tinha 30 anos de idade, possuía o 2º grau completo e era vigilante. Tinha três
filhos: JM do primeiro relacionamento, cujo pai faleceu de overdose aos 34 anos, RM, um
garoto de 8 anos e AG, uma menina de 6 anos. Os irmãos de JM são filhos do segundo
relacionamento. Estava em seu terceiro relacionamento. Não possuía vícios na adolescência,
mas, na ocasião da entrevista, era fumante. A gravidez de JM não foi planejada. Na época, ela
estava com apenas 15 anos de idade e foi obrigada a se casar, teve uma gestação turbulenta
devido às frequentes discussões com o esposo, que era usuário de drogas ilícitas. Nesta época
ela estava sensível e chorava por qualquer motivo.
Outro fator importante era a preferência quanto ao sexo da criança. PEM queria muito
ter uma menina e nasceu um menino. Em contra partida, era o grande desejo do pai de JM ter
um menino. O parto de JM foi complicado, pois havia ―passado da hora de nascer‖. Foi preciso
o uso de fórceps e, posteriormente, de incubadora. PEM informou que o uso do fórceps
ocasionou uma lesão na cabeça do bebê, que demorou muito tempo para sarar. Ela afirmou que
o filho é descompromissado e rebelde porque, ao nascer, machucou a cabeça devido o uso do
fórceps pelos médicos, e reafirmou categoricamente que JM traz consigo sequelas deste
incidente. Na verdade, nada sobre este fato apresentado por PEM foi comprovado, mas ela
insistiu em defender que a causa de todos os problemas surgiu durante as complicações do
parto.
JM andou com quase 2 anos e controlou os esfíncteres com 8 anos. Após ficar viúva,
PEM teve um segundo relacionamento. Período no qual ela teve mais dois filhos. Quando
nasceu RM, JM estava com seis anos e não aceitou o novo irmão. Tornou-se uma criança
revoltada quando perdeu a exclusividade materna. Ao começar a estudar, revelou-se agressivo
com os colegas e, por muitas vezes, PEM foi chamada na escola para ouvir reclamações e tomar
providências em relação às atitudes do filho. No primário, JM foi expulso de duas escolas e
reprovado uma vez na 3ª série. Para tentar solucionar os problemas, PEM foi orientada a levar
JM a um psicólogo. Fez um longo tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e ficou
diagnosticado que ele não tinha nada de ―errado‖. Como as atitudes comportamentais de JM não
se modificaram, foi levado a outro consultório de psicologia, desta vez fora do SUS. Mais uma
vez, o tratamento finalizou com o mesmo diagnóstico. Aos 11 anos, JM continuava um garoto
problemático na escola e PEM decidiu levá-lo a uma clínica particular de psiquiatria. Após uma
bateria de exames neurológicos e algumas sessões com o psiquiatra, foram receitados calmantes.
Medicamentos dos quais fez uso até os 13 anos de idade. Mesmo assim, os resultados não foram
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satisfatórios e JM continuou com os mesmos problemas. Acabou sofrendo outra reprovação
escolar no 7º ano de escolaridade.
Processo de intervenção psicopedagógico
Os cadernos de J.M eram sujos e incompletos e quase sempre esquecia os livros
didáticos em casa. A falta de zelo com o material escolar é um sinal evidente da falta de
interesse do aluno. Diante das primeiras observações, pude visualizar alguns problemas
explícitos: rebeldia, falta de higiene e mau relacionamento interpessoal. Marquei nossa primeira
reunião para a segunda sexta-feira do mês agosto de 2008.
Conversei muito com JM e falei dos benefícios de se manter uma boa higiene, de se
dedicar aos estudos e ser aprovado. Frisei os cuidados com a higiene dos pés, orientei-o sobre as
condutas que ele possuía em sala de aula. Perguntei se ele gostava de ser excluído pelos colegas,
de ser chamado de tantos apelidos pejorativos. Ele me disse que não e que gostaria que as coisas
fossem diferentes. Então, afirmei que ele não poderia mais dar motivos para ser desprezado.
Propus novos hábitos comportamentais, tais como: evitar gritar, arrotar e soltar
flatulências em sala de aula, não incomodar os colegas com tapas e empurrões, tomar banho
diariamente e usar desodorante, lavar bem os sapatos e tênis e utilizar talcos antissépticos nos
pés. Usar roupas limpas, pentear os cabelos e escovar os dentes após as refeições.
Comecei a observar se ele estava acatando minhas sugestões e providenciei material de
higiene pessoal para presenteá-lo. Apliquei diversos exercícios baseados no Teste de
Desempenho Escolar (TDE). O TDE é composto por três subtestes: leitura, escrita e aritmética.
Avalia crianças da 1ª à 6ª série do ensino fundamental, podendo ser utilizado com algumas
reservas para 7ª e 8ª séries (STEIN, 1994). No caso de JM os resultados foram inferiores aos
esperados para a série avaliada. Ele era um analfabeto funcional e tive que elaborar muitas
atividades com leitura e produção de textos. Usei o método Paulo Freire para dinamizar a
alfabetização:

―o contato inicial e direto que estabelecemos com a comunidade é durante a pesquisa do universo
vocabular – etapa realizada no campo e que é a primeira do sistema Paulo Freire de Educação de
Adultos... Não é uma pesquisa de alto rigor científico, não vamos testar nenhuma hipótese. Trata-se de
uma pesquisa simples que tem como objetivo imediato a obtenção dos vocábulos mais usados pela
população a se alfabetizar‖. (Conscientização e Alfabetização) (FREIRE, apud BRANDÃO, 1981, p.25).

O analfabetismo funcional compreende cidadãos com limitada capacidade de leitura,
escrita e cálculos inerentes à vida social e profissional, mas que tiveram acesso ao sistema de
291

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

educação formal. Trata-se de um termo recente, e a UNESCO (Organização das Nações Unidas
para Educação, Ciência e Cultura) começou a usar esta definição a partir da década de 1980.
UNESCO (1982, p. 4) define o analfabeto funcional da seguinte forma: ―Uma pessoa é
analfabeta funcional quando não pode se envolver em todas as atividades em que a alfabetização
é necessária para o funcionamento eficaz do seu grupo e comunidade e à utilização da leitura,
escrita e cálculo para seu próprio desenvolvimento e da comunidade‖.
Meu próximo objetivo era organizar o material escolar de JM. Para tanto, fiz uma tabela
com os horários das aulas dele e disse que, antes de ir dormir, ele deveria deixar separado o
material que usaria no dia seguinte. Encapamos os cadernos e livros e colocamos nome em
todos os materiais. Para completar, pedi para que ele lavasse a mochila.
Levei cartolinas, pincéis e tintas para nossa próxima reunião. Solicitei que ele
desenhasse o que quisesse com os recursos que tínhamos. Não se concentrou na atividade e
muitas vezes, se dispersava. Por fim, utilizou todas as cores disponíveis e compôs uma pintura
abstrata. Percebi que ele não havia feito bagunça com o material e utilizou toda a superfície da
cartolina. Posteriormente, apresentei o desenho para uma psicóloga. Para Sara Paim, o que
podemos avaliar através do desenho ou relato é a capacidade do pensamento para construir uma
organização coerente e harmoniosa e elaborar a emoção. Também permitirá avaliar a
deterioração que se produz no próprio pensamento. Esta autora ainda nos diz que o pensamento
fala através do desenho onde se diz mal ou não se diz nada, o que oferece a oportunidade de
saber como o sujeito ignora (1992, p. 61).
Análise dos resultados de intervenção / evolução
Sabemos que o intercâmbio entre a Psicopedagogia e outras áreas do conhecimento é
importante. Ao apresentar a pintura de JM para análise de uma psicóloga, ela avaliou que o
autor estava em processo de organização e assimilação das novas ideias. E que ele estava se
tornando zeloso com as coisas, pois não fez uma desordem com o uso das tintas e nem danificou
o material usado.
No decorrer de nossos encontros, pude perceber uma melhora considerável na
apresentação de JM: roupas limpas, cheiro de desodorante, tênis sempre limpos. Era o fim do
desagradável odor do chulé. Porém, a disciplina em sala de aula ainda apresentava problemas,
bem como a realização das tarefas escolares.
Marquei uma nova reunião com a mãe de JM. Ela compareceu no horário do meu
módulo, conforme o combinado. Era o dia 03 de dezembro de 2008. Antes do início da reunião,
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ela me agradeceu pelo trabalho que eu estava realizando, pois o filho havia ―melhorado
bastante‖.
A partir da análise do comportamento e do discurso de PEM, concluí que eu deveria dar
ênfase especial ao relacionamento entre mãe e filho. Propus um diálogo entre nós três antes do
término do ano letivo de 2008. Reunimo-nos no dia 05 de dezembro. O diálogo foi espontâneo.
Comecei a falar sobre o sentimento do amor entre pais e filhos. Disse que JM precisava ser
amado. Pela primeira vez, dona PEM não vociferou contra JM e disse-me que mudaria seu trato
em relação ao filho. Para mim, era um sentimento de vitória e alegria. Estava, agora, ansioso
para ver o desempenho de JM no ano seguinte.
Logo na primeira semana de aula de 2009, reuni-me com JM para realizar uma dinâmica.
Levei revistas para recortes e folhas em branco para que ele escrevesse algumas frases. Solicitei
a ele que escrevesse as coisas que o faziam feliz. No decorrer de 2009, segui com os encontros
semanais com JM.
Em conversa com outros professores, percebi que houve uma gradativa e significativa
evolução de JM. Quanto ao relacionamento interpessoal, houve uma melhora surpreendente
desde o final do ano anterior.Nesse mesmo ano, JM estava com planos até de começar a
namorar, demonstrando uma significativa mudança na autoestima. Tudo melhorou a partir do
momento em que a mãe passou a dar uma atenção especial para ele, quando ela percebeu as
qualidades que o filho possuía. PEM passou a ser mais atenciosa e carinhosa com o filho. No
começo do ano PEM havia se separado novamente e o término da relação prejudicou JM, que
ficou muito triste. Apesar de ter afirmado na entrevista que não gostava do padrasto, a situação
era outra. RM, irmão de JM que morava com a avó materna voltou a morar com a mãe e JM o
aceitou sem admoestações. O convívio com o irmão foi crucial para superar a ausência do
padrasto e seguir em frente.
Considerações Finais
Finalizei um ano de intervenção psicopedagógica com a certeza de que havia feito a
diferença na vida de um adolescente extremamente vulnerável ao abandono escolar. O jovem
JM estava fazendo novos planos de vida, estava tendo aceitação entre os colegas e mantendo sua
higiene e apresentação pessoal impecáveis. Os relatos do corpo docente eram empolgantes e,
após este caso de sucesso, a diretora da escola sugeriu que eu iniciasse o ―tratamento‖ com
outros alunos ―difíceis‖ da escola. ―Barra limpa‖!
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EIXO TEMÁTICO
ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADES E INCLUSÃO
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Sucesso na alfabetização em território vulnerável
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Resumo:A alfabetização de crianças ao final do 3º ano de escolaridade ainda é um grande desafio
para as escolas brasileiras, sobretudo nas camadas populares. Ao analisar os resultados do
Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA) no período de 2014 a 2016, em Governador
Valadares-MG, observou-se que a Escola Municipal Professora Laura Fabri, situada em território
vulnerável, apresentou, entre as escolas do perímetro urbano, maior percentual de alunos no nível
avançado em alfabetização. Diante desta constatação, buscou-se investigar quais fatores
contribuíram para tal resultado. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso, que teve,
como instrumentos para a construção dos dados, análise documental, observação e entrevistas com
profissionais da escola e familiares dos alunos. Os resultados mostram que a formação continuada,
a alfabetização com métodos e as estratégias de intervenção pedagógica utilizadas pela escola
atuam como mecanismos que ajudam a explicar o sucesso em alfabetização.

Palavras-chave: Alfabetização. Sucesso escolar. Território Vulnerável.
Introdução
Os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA, 2016) revelam
que a alfabetização das crianças no 3º ano do Ensino Fundamental ainda constitui um
grande desafio para as escolas brasileiras. Apenas 45,2% dos estudantes avaliados
alcançaram níveis satisfatórios em leitura e 66,15% deles apresentaram desempenho que
são considerados adequados e satisfatórios em escrita (INEP, 2017).
Na análise desses resultados, verificou-se que, nas regiões Norte e Nordeste,
onde o Índice de Nível Socioeconômico (INSE) é mais baixo, a proficiência de
aprendizagem atinge percentuais mais baixos. Tais dados colocam em evidência a forte
influência dos aspectos socioeconômicos na aprendizagem das crianças, o que mostra que
a pirâmide educacional acompanha de perto a de distribuição de renda e riqueza (CURY,
2002).
Esta pesquisa partiu da análise dos resultados do Programa de Avaliação de
Alfabetização (PROALFA), entre os anos de 2014 e 2016, em Governador Valadares-MG.
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Nesta análise, constatou-se que, entre as 19 escolas municipais localizadas no perímetro
urbano da cidade, a Escola Municipal Professora Laura Fabri tinha o maior número de
crianças do 3º ano com alto desempenho na avaliação. Diante de tal observação, definiuse, como objetivo central da pesquisa, investigar quais os principais fatores que levaram
uma escola situada em território vulnerável a apresentar maior percentual de alunos no
nível avançado em alfabetização nas provas do PROALFA.
Para compreensão do fenômeno estudado, foi necessário aprofundar nos
estudos no campo da Sociologia da Educação que tratam da questão da influência do
território vulnerável no desempenho escolar (ALVES, 2013; BATISTA, 2012; 2013;
ERNICA, 2012; CENPEC, 2011) e nas investigações sobre efeito escola (BROOKE;
SOARES, 2008; ALVES; FRANCO, 2008). Como a discussão dos resultados da pesquisa
giram em torno da alfabetização, a obra de Soares (2018) foi indispensável para
compreender as razões do sucesso da escola investigada em alfabetização.
A metodologia definida para a realização da pesquisa, que é de abordagem
qualitativa, foi um estudo de caso, desenvolvido por meio de análise documental,
observação, e entrevista semiestruturada com cinco profissionais que trabalharam na
escola no período de 2014 a 2016, e com cinco famílias das crianças que apresentaram
avançado desempenho no PROALFA, em 2016.
Os resultados do estudo possibilitaram a identificação de cinco mecanismos
que ajudam a explicar as razões do sucesso em alfabetização da escola investigada: a
atuação dos profissionais na escola; a formação continuada desenvolvida pela pedagoga na
escola; a experiência de algumas professoras nas classes de alfabetização e sua atuação no
último ano do ciclo de alfabetização; a alfabetização por meio de distintos métodos; e o
trabalho com as crianças e as famílias.
Os dados da pesquisa foram construídos a partir de três categorias de análise: o
processo de organização e planejamento das práticas educativas em alfabetização nessa
escola; a gestão e infraestrutura; e a relação entre escola, família e comunidade. Nesse
artigo serão tratados os resultados que se integram à primeira categoria, que também
dialogam com as demais.
1 alfabetização em território vulnerável: situando o contexto
Como quem ensina o faz em determinado lugar e contexto, Soares (2018)
afirma que, na análise das práticas de alfabetização, é importante considerar a dinâmica da
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sala de aula, da escola e da comunidade em que o professor alfabetiza. Isso porque, a
quantidade de alunos, o espaço, a disponibilidade de recursos e o contexto social podem
interferir nessas práticas. A sala de aula está inserida em uma escola cujas disposições
internas, tamanho, condições físicas e materiais, currículo, organização do tempo, sistema
de gestão e clima organizacional podem interferir na prática docente. Já a escola, por sua
vez, atende a uma determinada comunidade, com disposições étnicas, econômicas e
culturais próprias, que a colocam mais próxima ou mais distante da cultura letrada e que
influenciam nas expectativas que essas famílias possuem sobre o processo de
escolarização dos filhos.
Com grande frequência, as discussões sobre os problemas que envolvem o
processo de alfabetização giram em torno dos métodos. Entretanto, como afirma Soares
(2018), os métodos constituem uma das questões que envolvem problemas recorrentes no
processo de alfabetização, e não a questão central, isso porque quem alfabetiza é o
alfabetizador, e não os métodos. Os procedimentos metodológicos são desenvolvidos
pelos professores que, conhecendo os processos cognitivos e linguísticos da alfabetização,
desenvolvem atividades, orientam as crianças e intervêm de forma adequada no processo.
Por corroborar com as ideias de Soares (2018) sobre o contexto e os agentes
envolvidos no processo de alfabetização, evidencia-se, aqui, que a escola investigada, com
sucesso em alfabetização, está situada em território vulnerável e desenvolveu suas práticas
em uma infraestrutura precária e com limitados recursos.
Para a melhor compreensão do conceito de território vulnerável, é fundamental
esclarecer que, embora em múltiplas abordagens, a vulnerabilidade social tem sido
associada à pobreza, nela também são incluídos fatores de ordem física, cultural, social,
política, afetiva e psíquicas, que afetam a vida das pessoas (PERONA; ROCCHI, 2001;
ABRAMOVAY, 2002).
Assim sendo, o conceito de território vulnerável diz respeito aos lugares,
geralmente mais distantes das regiões centrais das cidades, marcados pelas desigualdades
sociais, com baixa cobertura de serviços e equipamentos públicos e privados, com maior
concentração de famílias de baixa renda, com pouca escolaridade e fracos recursos
culturais (CENPEC, 2011; BATISTA; CARVALHO-SILVA, 2013).
Tal precariedade também se reflete nas escolas. Os dados da pesquisa
divulgada pelo CENPEC (2011) evidenciaram que, em territórios de maior
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vulnerabilidade social, há maior rotatividade de professores, menor cobertura de creches e
maior concentração de famílias com menores recursos culturais.
Feitas estas considerações que ajudam a compreender aspectos que envolvem
as práticas de alfabetização em território vulnerável, serão apresentados os resultados da
categoria de análise que mostram como as práticas de alfabetização da escola investigada
são organizadas, planejadas e desenvolvidas.
2 o conhecimento teórico e prático de quem faz formação continuada dos professores
A formação continuada das professoras que atuam nas classes de alfabetização
da Escola Municipal Professora Laura Fabri, desde 2009, é realizada pela pedagoga
Márcia Cândida, que tem 41 anos de experiência profissional em camadas populares e,
destes, 21 anos na regência em classes de alfabetização.
Na observação das formações continuadas realizadas pela pedagoga,
constatou-se que o foco central das pautas de estudos são os procedimentos metodológicos
a serem aplicados nas classes de alfabetização, o monitoramento das aprendizagens das
crianças e as estratégias de intervenção. A pedagoga considera que sua forma de organizar
e de realizar as formações dos professores tem forte influência na sua experiência
profissional.

Eu tenho, como base, a minha experiência. Eu acho que as vivências em
sala de aula são importantes. Como você vai falar com o professor das
ideologias, dos sonhos, das utopias escritas em livros e construídas pela
gente? Tudo isso é muito utópico, são devaneios, porque, no papel, tudo
vai dar certo. Mas, quando você chega na prática, é diferente. Não existe
nenhum médico que faça uma cirurgia sem ter experimentado essa
cirurgia na prática. Ou que ensina alguém a fazer uma cirurgia sem ter
feito. Me assusta muito os estágios favorecidos a alguns, porque, quando
o professor chega na sala, ele não sabe o que vai fazer. Então, como que
um pedagogo que não passou por uma sala de aula, ele vai ensinar a
fazer aquilo que ele não sabe? Então eu acho que essa é uma construção
possível, mas, para um pedagogo que nunca passou por uma sala de aula,
ele tem que fazer um corpo a corpo em sala. Ele tem que fazer, nem que
seja fora da sala, com um grupo de crianças. Ele tem que experimentar
aquilo que ele vai propor porque, se ele não souber o resultado final, se
não houver passos, ele não avança (Márcia Cândida, pedagoga, 2018).
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Mesmo reconhecendo a importância da experiência profissional do pedagogo
em classes de alfabetização, Márcia acredita que esse profissional pode desenvolver o
potencial desde que se ―disponha a aprender com quem sabe‖ e considera que este é um
aspecto essencial, pois o pedagogo precisa ―se fazer respeitar pelo grupo, porque, se um
grupo de professores não respeita o pedagogo, que é o gestor do trabalho pedagógico,
nada na escola vai andar‖.
Com recursos limitados e espaço precário, em uma cozinha do barracão, no
anexo da escola onde as classes de alfabetização funcionavam, a formação continuada das
professoras sempre foi o centro da atividade dessa pedagoga, que tem as produções das
crianças e as atividades planejadas pelas professoras como ponto de partida das pautas de
estudo. Ao mostrar ter amplo conhecimento teórico sobre o processo de alfabetização, a
partir da análise de materiais das crianças e das professoras, a pedagoga utilizou uma base
teórica para a elaboração das práticas e confeccionou outros materiais para serem
trabalhados com as crianças em sala de aula.
Como a formação continuada e a produção de materiais elaborados na própria
escola é apontada como uma das características comum entre as escolas eficazes
(BROOKOVER; SCHWEITZER; SCHNEIDER; BEADY; FLOOD; WISENBAKER,
1978; MORTIMORE; SAMMONS; STOLL; LEWIS; ECOB, 1988; RUTTER;
MAUGHAN; MORTIMORE; OUSTON; SMITH, 1979), pode-se perceber que o estilo de
formação desenvolvida na escola investigada vai ao encontro do que é comprovado
teoricamente e produz efeito sobre os resultados de aprendizagem na alfabetização.
Com graduação em Pedagogia e especialização em Planejamento educacional,
Márcia disse que, ao longo de sua trajetória profissional, a leitura que fez em sua casa, aos
finais de semana, dos materiais publicados pelo Ministério da Educação e pela Secretaria
do Estado de Minas Gerais, e a curiosidade em ler dissertações de mestrado e teses de
doutorado a ajudaram a construir os conhecimentos que precisava para orientar as
professoras. Entre estes materiais, ela citou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
que, para ela, são ―a supremacia da educação nos últimos anos‖, os materiais do Programa
de Intervenção da Alfabetização (PIP), do Programa de Professores Alfabetizadores
(PROFA) e do Programa de Alfabetização da Idade Certa (PNAIC). Fez referência
também aos cadernos das avaliações externas que sempre procurou analisar para observar
onde estavam as fragilidades da escola coordenada por ela.
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Márcia relatou que as análises das provas externas a ajudaram a perceber a
importância do trabalho com a consciência fonológica que, até então, ela desconhecia.

Em 2007, em tinha me deparado com as palavras PISCINA e
BICICLETA em um banco de palavras da prova do PROALFA e me
incomodava muito a escolha das palavras, porque eu não entendia se
pegava só a prova pronta. Eu fui analisando as questões para ver
porque o menino foi tão mal e PISCINA e BICICLETA ficaram na minha
cabeça. Por que PISCINA e BICICLETA? E comecei a repetir as
palavras e que percebi, ao repetir, que PISCINA e BICICLETA tinham
os mesmos articuladores labiais. Então era uma pegadinha para o
aluno, para ver se ele tinha definido que o P tinha um fonema, que o B
tinha um fonema, que os articuladores eram próximos, mas que os
grafemas eram diferentes e o sentido da palavra também. Ai, com este
insight, fui pesquisar e descobri a consciência fonológica e fui
estudando sozinha. Quando cheguei na escola, eu já havia construído
muitos caminhos que me levavam a uma compreensão, ainda frágil, da
consciência fonológica (Márcia Cândida, pedagoga, 2018).

Ao se aprofundar nos estudos sobre consciência fonológica, Márcia começou a
aplicar essa análise com as professoras, como no caso de uma professora do 2º ano, com
oito anos de experiência em alfabetização e que havia assumido a regência de uma turma,
mesmo sem conhecimentos sobre o assunto.
Eu estudei isso com ela, porque estudar sozinha a consciência
fonológica é muito difícil. Ela tinha que ver para crer e eu comecei a
pegar crianças, trouxe crianças até da Educação Infantil. Fui fazendo,
com elas, oficinas e construí um material (Márcia Cândida, pedagoga,
2018).
O relato da pedagoga Márcia, além de evidenciar seu estilo de formação, que inclui a
oficina com crianças da própria escola, mostra, para as professoras, como trabalhar com materiais
produzidos por ela, uma prática identificada como característica das escolas eficazes
(BROOKOVER; SCHWEITZER; SCHNEIDER; BEADY; FLOOD; WISENBAKER, 1978;
MORTIMORE; SAMMONS; STOLL; LEWIS; ECOB, 1988; RUTTER; MAUGHAN;
MORTIMORE; OUSTON; SMITH, 1979).

Outro aspecto relevante a ser destacado nas práticas de formação da pedagoga,
remete ao que Soares (2018) denomina de facetas do processo de alfabetização:
linguística, interativa e sociocultural. Cada faceta exige do professor o domínio de
estratégias de ensino específicas para que a criança faça uso social do sistema de escrita.
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O trabalho com a consciência fonológica corresponde à faceta linguística, que
compreende o processo inicial da alfabetização, fase de apropriação do sistema alfabéticoortográfico, e das convenções do sistema de escrita alfabético. A segunda corresponde à
faceta interativa, que consiste no desenvolvimento de habilidades para compreender e
produzir textos. A terceira refere-se à faceta sociocultural que corresponde à capacidade
de interação em eventos sociais e culturais, que exigem domínio de habilidades de leitura
e escrita.
A respeito do trabalho com a consciência fonológica desenvolvido na Escola
Municipal Professora Laura Fabri, é importante destacar que, para o desenvolvimento de
habilidade de leitura e escrita da fase inicial do processo de alfabetização, a faceta
linguística, é possível e necessário conjugar procedimentos do paradigma fonológico e
construtivista (SOARES, 2008). As práticas observadas na escola investigada apontam
para o uso das duas concepções, que serão discutidas nos métodos utilizados para
alfabetizar.
3 a prática de alfabetizar com métodos
Na pesquisa realizada, método de alfabetização é compreendido sob a
perspectiva de Soares (2018), que o define como um conjunto de procedimentos utilizados
para alfabetizar. Em uma análise teórica sobre os métodos de alfabetização, a autora
observou que, ao longo da história, seus usos sofreram um movimento pendular, ora os
alfabetizadores se orientavam pelos princípios dos métodos sintéticos, ora pelos analíticos.
Os métodos sintéticos partem das unidades micro da língua (fonemas e
sílabas) em direção às unidades macro (palavras, frases, texto). Já os métodos analíticos
partem das unidades macro em direção às unidades menores da língua. Mesmo
controversas, ambas as metodologias limitam a aprendizagem do sistema alfabéticoortográfico da escrita, sustentando-se sob um mesmo paradigma. Entretanto, com
características metodológicas específicas, tanto os métodos sintéticos quanto os analíticos
se orientam pelo princípio de que, para que a criança aprenda a ler e a escrever, ela precisa
de estímulos externos que devem ser previamente selecionados ou construídos para
desenvolver a apropriação da tecnologia da escrita (SOARES, 2018).
Atualmente, as práticas de alfabetização divergem entre os pressupostos de
aprendizagem que se sustentam em dois paradigmas, o fonológico e o construtivista
(SOARES, 2018). A autora mostra que, enquanto o primeiro se orienta pelo ensino direto
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ou explícito, em que o professor direciona a criança, no processo de relação entre
grafemas com fonemas, a ler e a escrever palavras; o segundo se apoia na concepção de
que a criança constrói seu conhecimento a partir das interações com o meio, e o
alfabetizador tem, portanto, a função de acompanhar o desenvolvimento das hipóteses de
escrita e propor atividades que possibilitem à criança pensar sobre o sistema de escrita
para avançar de uma hipótese à outra.
Não se pode negar a grande contribuição dos estudos de Ferreiro e Teberosky
(1986) para o monitoramento da evolução das hipóteses de escrita. No entanto, no
construtivismo, argumenta-se que a criança é que constrói o conhecimento sobre o sistema
alfabético, ao contrário do paradigma fonológico, que considera que se aprende o sistema
alfabético por meio de instrução e de orientação explícita. Assim, enquanto, no
construtivismo, há um ensino indireto, em que a orientação é feita a partir das demandas
apresentadas pela criança, o ensino explícito tem previamente os objetivos prefixados e a
criança é conduzida ao alcance das metas.
Apresentadas algumas concepções que orientam esta análise, serão descritas, a
seguir, algumas práticas que ajudam a compreender os procedimentos utilizados na escola
investigada para alfabetizar.
As três professoras que trabalharam com as turmas avaliadas no PROALFA,
no período de 2014 a 2016, relataram que não usaram um único método para alfabetizar.
A combinação de diferentes métodos para alfabetizar era considerada, pela pedagoga,
como uma prática que respeitava as condições dos professores e os modos de
aprendizagem das crianças. Tal perspectiva é defendida por Soares (2018), quando afirma
que, no processo de alfabetização, é necessário considerar as características de quem
ensina e de quem aprende.
Fazendo referência ao impacto do construtivismo no processo de
alfabetização, Márcia relatou que, com o surgimento desse pressuposto teórico, as
professoras passaram a recitar parlendas e a cantar músicas, mas as crianças não se
apropriaram do sistema alfabético, e, na perspectiva da criança com dificuldades: ―ela não
pode comer o milho, tem que estar tudo muito triturado‖ (Márcia Cândida, pedagoga,
2018). Ou seja, ao invés de começar a alfabetizar com textos, para essas crianças, deve-se
explicar tudo passo a passo, além de trabalhar com as unidades mais simples da língua (as
letras) e avançar, aos poucos, para as mais complexas (sílabas, palavras, frases e textos).
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Os impactos do construtivismo, citados por Márcia no processo de
alfabetização, são apontados por Soares (2018) como uma mudança paradigmática radical
no processo de alfabetização, que ocorreu no Brasil, na década de 1980, e que passou a
influenciar fortemente as práticas metodológicas dos professores. Enquanto os métodos
sintéticos e analíticos concebiam a criança como um ser passivo, que recebia, por meio da
instrução direta, o conhecimento que lhe era transmitido com o uso de métodos e materiais
escritos, no paradigma construtivista, a aprendizagem passa a prevalecer sob o ensino, e a
função do professor é criar condições reais de leitura e de escrita para que a criança
construa esse conhecimento.
Em decorrência da interpretação feita do construtivismo, ocorreu o processo
que Soares (2018) denomina de desmetodização, em que se passou a considerar que não
era necessário um método para alfabetizar. Sob a influência de vertentes que defendiam a
perspectiva de que o processo de aprendizagem da leitura ocorre de forma tão natural
quanto a aprendizagem da fala, para a aprendizagem da leitura e da escrita, passou-se a
acreditar que bastava criar as condições favoráveis, com os estímulos necessários, para
que a criança pudesse construir e testar hipóteses, sem a necessidade de um ensino
explícito.
Na Escola Municipal Professora Laura Fabri, a professora Glacilene, com 25
anos de experiência docente em classes de alfabetização, se classificou como uma
professora plural e afirmou que trabalhava a consciência fonológica, que utilizava o
método global e que se orientava pela ―teoria de Paulo Freire‖. Por sua vez, a professora,
Fabiana, com oito anos de experiência, criticou o fato de as pessoas considerarem um
método como adequado ou inadequado, e disse que já atendeu a uma criança pré-silábica
no 3º ano, em que ―o que funcionou com ela foi o método tradicional‖, pois viu que ―era o
que ela estava precisando e era o que dava conta‖.
Essa questão de método é bem complicada. As pessoas têm mania de
considerarem tal método inadequado, tal método adequado. Eu acho que
isso é uma coisa que tem a ver com a situação também. Uma criança
como ―T.‖, por exemplo, eu tinha que ir para o método tradicional
mesmo. Ele não dava conta. Não adianta eu ficar discutindo com ele
muita coisa. Ele tinha que fixar aquilo e o método tradicional era o que
atendia. Então eu não ia ficar brigando com o mundo, pois eu estava
vendo que ele estava precisando era daquilo. Os outros não, mas ele sim
(Fabiana, professora, 2018).
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Esse tipo de adaptação das práticas docentes às características dos alunos é um
dos aspectos identificados nas escolas eficazes (BROOKOVER; SCHWEITZER;
SCHNEIDER; BEADY; FLOOD; WISENBAKER, 1978; MORTIMORE; SAMMONS;
STOLL; LEWIS; ECOB, 1988; RUTTER; MAUGHAN; MORTIMORE; OUSTON;
SMITH, 1979). Desse modo, a eficácia dos resultados resultará da adequação das
metodologias de trabalho à forma como a criança aprende.
A professora Larissa, com oito anos de experiência em classes de
alfabetização, também afirmou não adotar um método específico e considerava que,
segundo suas palavras, ―método certo é o que funciona‖. Entretanto, ressaltava a
importância de inovar sempre e que havia coisas que já fez, mas que não faz mais, pois
aprendeu a ensinar ―de um jeito diferente‖. Quando pedi que me explicasse o modo como
alfabetiza, hoje, ela relatou que:

Alfabetizar não é fácil. Para você alfabetizar, não adianta dar atividade
para a pessoa. Você sempre tem que estar mostrando. Se você quer
ensinar o alfabeto, não adianta você passar o alfabeto para a criança
copiar. Você tem que mostrar tudo (Larissa, professora, 2018).

Os procedimentos descritos pela professora Larissa correspondem ao que
Soares (2018) denomina de ensino direto e explícito, necessário à alfabetização; e que
Gauthier, Bissonnette e Richard (2014) e Bressoux (2003) denominam de mais eficaz.
Como recursos tendem a ser confundidos com métodos (SOARES, 2018), ao
identificar cartazes com sílabas nas salas, foi perguntado à pedagoga se ela tinha
conhecimento de como o material era utilizado pelas professoras. Márcia relatou que

a partir do momento em que as professoras trabalharam o alfabeto,
fazendo a devida correspondência entre grafema e fonema, e que as
crianças vão avançando nas hipóteses de escrita, elas usam os silabários
como suporte para que a criança consulte e entenda que falta letras na
escrita (Márcia Cândida, pedagoga, 2018).

A pedagoga explicou que esta orientação resultou de uma intervenção
realizada com uma criança do 3º ano, que uma professora recém-formada levou até ela.
Mesmo com todos os esforços, a criança, no segundo semestre, escreveu MULA com MA,
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ao invés de MU. Ao perceber que a professora estava se exaurindo para alfabetizar a
turma, a pedagoga pediu que levasse a criança até ela.
Quando estava com a criança, a pedagoga pediu que lhe mostrasse onde estava
o MA da MULA e ela apontou para o M. Nesse momento, a pedagoga escreveu o M e o A
em uma folha de papel, cortou, apontou para o M e perguntou o que tinha ali. Depois,
escreveu as vogais, recortou e perguntou a ela que letra teria que juntar ao M para ter um,
e ela pegou o U. Naquele momento, a pedagoga percebeu que as professoras precisavam
de um material de suporte para possibilitar que as crianças comparassem suas escritas.
Então, preparou um silabário, colou nas carteiras das crianças e fez, com a professora, um
combinado de que as crianças podiam escrever e, em caso de dúvida, recorrerem ao
silabário para verificar o que precisavam para que, realmente, o MU de MULA tivesse o
som de MU. Com a experiência bem-sucedida, com a sala de aula e a da pedagoga como
um laboratório experimental de práticas que visavam ao avanço da criança, em uma
semana, todas as crianças, de todas as salas, tinham o silabário pregado nas carteiras.
Entretanto, é importante ressaltar que o fato de utilizar o alfabeto e tabelas
com as sílabas não indica que a escola trabalhava exclusivamente com os métodos
sintéticos de alfabetização, que partem das unidades micro da língua (letra, som, sílabas).
A instituição conjuga diferentes procedimentos que consideram as necessidades
identificadas nas crianças, o que resultava na busca de novas estratégias de ensino, como
as que serão apresentadas a seguir.
4 estratégias de intervenção no processo de alfabetização

Na Escola Municipal Professora Laura Fabri, para o enfrentamento das
dificuldades de aprendizagem que algumas crianças apresentam, são utilizadas atividades
diversificadas, atendimento individualizado, apoio dos colegas, mobilização para práticas
de leitura no ambiente familiar e enturmações temporárias.
As atividades diversificadas consistem na escolha de textos mais simples para
que as crianças se sintam seguras no momento da leitura. Como relatou a professora
Fabiana: ―se ela dá conta de sílaba canônica [compostas por consoantes vogais], o texto
deve trazer esse tipo de sílaba‖. Para essas situações, afirmou que, no caso de crianças que
apresentam dificuldades no processo inicial da alfabetização:
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Eu não vou pensar em um texto que precisa ser desse ou daquele jeito
para desenvolver outras habilidades. Não, o texto que ele precisa,
naquele momento, é o texto que o ajuda naquilo que ele precisa. Outros
textos, na hora que eu tiver desenvolvendo uma atividade em grupo, ele
terá a oportunidade de estar participando (Fabiana, professora, 2018).

Sempre que possível, as professoras vão até as carteiras das crianças que
apresentam dificuldades para trabalhar uma atividade específica, mas, como esse tempo é
limitado, também pedem que algumas crianças ajudem às outras. Uma situação como essa
foi observada em uma turma do 1º ano, durante o trabalho de campo. A professora
colocou a criança, recém-chegada à escola, na primeira carteira, fez atividades
diferenciadas e os colegas foram, com frequência, ajudá-la. Apesar disso, tais práticas não
pareciam funcionar muito.
Em certo momento, uma criança ajudava a novata a montar o alfabeto.
Passado algum tempo, ele chamou a professora e disse: ―Estou perdendo a paciência. Eu
falo o nome da letra e ele pega outra. Eu falo que letra é e, quando pergunto, ele fala outro
nome. Perdi a paciência!‖. Então, a professora colocou outra criança para ajudar, que
passou apenas cerca de 10 minutos com o colega. Quando perguntou o nome da letra e a
criança não soube responder, colocou a mão na boca com cara de espanto e logo saiu.
Depois, outra criança foi ajudar, mas a professora pediu que voltasse para o lugar, porque
ia fazer uma leitura coletiva no quadro e queria que todos participassem.
Este tipo de situação observada é correlato ao que Bressoux (2003) e Gauthier,
Bissonnette e Richard (2014) descrevem sobre os resultados das pesquisas que mostram
que o ensino direto se mostra mais eficaz do que as práticas construtivistas e a
aprendizagem com auxílio dos colegas. Isso porque o ato de ensinar requer estratégias de
ensino específicas, o que uma criança, geralmente, ainda não domina. Uma criança é
capaz de mostrar letras ou como se lê, mas não conhece as estratégias metodológicas
necessárias para explicar e intervir quando um colega não consegue aprender o que foi
ensinado por ela.
As estratégias utilizadas pela escola investigada para a superação das
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelas crianças no processo de alfabetização
também incluem o envolvimento das famílias e as enturmações temporárias.

307

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

Nesse sentido, a participação das famílias consiste no encaminhamento de um
caderno de leitura para casa, que contém o alfabeto, o silabário e pequenos textos, como
parlendas e cantigas. Além desse recurso, que segue com orientações na primeira página,
há também
orientações bem íntimas que a gente faz do tipo: enquanto você está
fazendo a janta, peça a ele que leia o texto que foi trabalhado em sala de
aula. Quando você for ao supermercado, peça a ele que construa a lista.
Se for aniversário de alguém da família, peça a ele que escreva um
bilhete, uma cartinha, para você ver o que ele sabe ler e escrever.
Orientamos também a não fazerem críticas destrutivas às crianças e que
as incentivem a ler mais (Márcia Cândida, pedagoga, 2018).

As enturmações temporárias constituem uma das estratégias utilizadas pela
escola para trabalhar com as crianças que têm dificuldades e para avançar com as que já
dominam certas habilidades de leitura e escrita, como descreve a professora Larissa: ―os
alunos são enturmados por níveis de aprendizagens: aqueles que estão mais fracos, os que
estão mais ou menos e os que estão mais avançados. Aí, cada professor fica e vai trabalhar
de acordo com a dificuldade daquela turma‖.
A pedagoga relatou também que, para organizar o processo de intervenção
com as crianças, ela reorganizava a enturmação original e redistribuía as turmas de acordo
com os níveis de escrita e de leitura das crianças. Essa reorganização era feita com a
participação das professoras e com base nos registros de avaliações.
No relato das três professoras e da diretora da escola entrevistadas, as
enturmações temporárias, experiência iniciada em 2013, também são citadas como uma
das estratégias que consideram eficazes no processo de intervenção para a superação das
dificuldades de aprendizagens das crianças. Por meio desse processo, em que a direção e
as professoras estão envolvidas, as crianças são reenturmadas no segundo bimestre e, ao
final de cada mês, são avaliadas e novas enturmações vão sendo feitas.
Os procedimentos utilizados para alfabetizar na Escola Municipal Professora
Laura Fabri e as práticas de intervenção utilizadas para que as crianças com dificuldade de
aprendizagem aprendam confirmam os estudos de Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis e
Ecob (1988) sobre o potencial das escolas impactarem na variação de aprendizagem de
leitura das crianças ao final do 3º ano.
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As concepções teóricas que orientam as práticas de alfabetização e os
procedimentos metodológicos utilizados para alfabetizar na Escola Municipal Professora
Laura Fabri, ao serem discutidos à luz da teoria no campo da Alfabetização e da
Sociologia da Educação, trazem algumas explicações para as razões do sucesso dessa
escola na alfabetização. Contudo, como ressalta Soares (2018), o método é apenas umas
das questões que envolvem o processo de alfabetização, e ter uma definição clara e segura
dos procedimentos a serem utilizados nas práticas de alfabetização, como é o caso da
unidade investigada, pode fazer a diferença nos resultados de aprendizagem das crianças.
Considerações finais

O processo de alfabetização das crianças de escolas situadas em territórios
vulneráveis tem implicações que ultrapassam as questões metodológicas. O estudo
realizado trouxe em evidência alguns fatores que explicam o sucesso de uma escola
situada em território vulnerável.
Sucesso escolar foi tomado, nessa pesquisa, sob a perspectiva da eficácia
escolar, que corresponde à capacidade da escola atender às expectativas da sociedade, de
produzir efeitos na aprendizagem das crianças, consideradas as variáveis do contexto em
que a instituição está inserida, o que inclui as condições socioeconômicas e o capital
cultural das famílias.
No processo de organização e de planejamento das práticas de alfabetização da
Escola Municipal Professora Laura Fabri, a formação continuada, a prática de alfabetizar
com diferentes métodos e as estratégias de intervenção no processo de alfabetização são
ações que ajudam a explicar o sucesso da escola em alfabetização.
A formação continuada desenvolvida pela pedagoga, centrado nas práticas de
alfabetização, além de estabelecer uma relação direta com os trabalhos desenvolvidos em
sala de aula pelas professoras, atuam como forte estratégia para amenizar os impactos da
rotatividade de professores, que ocorre com frequência nesta instituição e em outras,
situadas em território vulnerável.
As enturmações temporárias nas classes de alfabetização por hipóteses de
escrita consideram as necessidades de aprendizagem das crianças e as habilidades
específicas de alguns professores mais experientes em desenvolverem intervenções mais
eficazes no processo. Isso respeita e considera as necessidades das crianças, e também
inclui as famílias, que são informadas sobre as ações da escola e são orientadas de como
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as práticas de leitura no ambiente familiar podem contribuir no desempenho escolar dos
filhos.
Como foi apresentado neste artigo, o sucesso em alfabetização ultrapassa a
questão dos métodos. Sobretudo nas camadas populares, a conjugação de diferentes
estratégias para atuar sobre os fatores externos, que podem influenciar nesse processo, é
um diferencial de escolas, como a investigada, que faz a diferença no processo de
alfabetização das crianças.
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Alfabetização e Letramento para alunos surdos nos anos inciais: a
multimodalidade numa proposta de material didático

Luciana Aparecida Guimarães de Freitas
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Resumo :Este artigo é um recorte da minha pesquisa de mestrado, sobre a multimodalidade na
Alfabetização e Letramento de alunos surdos nos anos iniciais com uma proposta de material
didático. Nele apresento a multimodalidade e a produção do material didático usados na pesquisa.
Na primeira parte, apresento o conceito de alfabetização e letramento, segundo Soares, (2015),
relacionando com os autores Fernandes, (2006), Quadros (2005) e Sanchez (2002) que abordam
sobre o ensino de LP para alunos surdos. Na segunda parte o conceito de multimodalidade, de
acordo com as principais ideias de Kress e Van Leeuwen (2006), Vieira (2015), Hemais (2015) e
Knol (2015) que corroboram com o foco da pesquisa. E em seguida, na terceira parte desse
artigo, o material didático e suas especificidades para o aluno surdo são descritos, discorrendo
sobre as etapas da produção do material didático com base nas ideias de Leffa (2007).
Palavras-chave: Multimodalidade. Alfabetização e Letramento. Material Didático

A Alfabetização e Letramento para alunos surdos

312

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

Ao pensar sobre o ensino de Língua Portuguesa para alunos surdos nos anos
iniciais, não se pode deixar de conceituar duas palavras: alfabetização e letramento. Em
Letramento: um tema em três gêneros, Soares (2003) esclarece que essas palavras foram
usadas ao longo dos anos com diferentes objetivos. A autora as conceitua nos mostrando
que já estamos familiarizados com a palavra alfabetização e que letramento é ainda um
assunto novo nas práticas educacionais. Soares define que alfabetização é a ação de
alfabetizar, de tornar ‗alfabeto‘ (SOARES, 2003, p. 30-31). Quanto a letramento, Soares
(2015) ainda diz:

é o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma
adequada e eficiente, nas diversas situações pessoais, sociais e escolares em
que precisamos ou queremos ler ou escrever diferentes gêneros e tipos de
textos, em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação com
diferentes interlocutores, para diferentes funções.2

Soares acredita que alfabetização e letramento são processos indissociáveis no
ensino e aprendizagem das primeiras letras para o aluno. Não seria correto dissociar
essas duas concepções chamando a atenção para as práticas sociais, e conclui que
―letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas
práticas sociais de leitura e escrita‖ (SOARES, 2009, p. 44).
Podemos inferir que a condição para ser letrado não é inerente ao processo de
alfabetização, pois o indivíduo, antes mesmo de ler e escrever, está em contato com
vários portadores de leitura e escrita, como revistas, jornais, livros, rótulos e
embalagens, que apresentam conteúdos de acordo com a sua função social. Isso mostra
que o sujeito poderá ser ao mesmo tempo, analfabeto e letrado como também
alfabetizado e iletrado.
Para Soares (2009), não se pode negar o processo árduo da tecnologia do ler e
escrever. Codificar e decodificar palavras também são inerentes à construção de um
leitor e escritor – apenas não podemos dissociar essas duas práticas. As práticas de
letramento e alfabetização devem levar o aluno a ler, produzir e refletir sobre os textos
que circulam nas diferentes classes sociais, nas trocas de saberes.
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Contudo, com relação aos alunos surdos, é preciso considerar o que outros
autores pensam sobre o assunto. De acordo com Fernandes (2006), os alunos surdos
passarão de uma língua não-alfabética (LS) para uma língua alfabética (LP). A autora
considera a Língua Portuguesa com base alfabética e com diferente estruturação em
relação à Libras e que, portanto, os alunos surdos poderão ter dificuldades no processo
de aprendizagem da leitura e da escrita. Sánchez (2002, p.12), por sua vez, lança um
questionamento: ―como alguém que não ouve e que, portanto, não pode discriminar os
diferentes traços definitivos e talvez, nem sequer conceber os sons da fala, poderia
correlacionar os sons às letras e vice-versa?‖. Os autores Fernandes (2006) e Sánchez
(2002) apresentam questionamentos quanto à maneira tradicional de alfabetização.
Nas palavras de Damázio, podemos confirmar isso
As práticas pedagógicas constituem o maior problema na escolarização das
pessoas com surdez. Torna-se urgente, repensar essas práticas para que os
alunos com surdez, não acreditem que suas dificuldades para o domínio da
leitura e da escrita são advindas dos limites que a surdez lhes impõe, mas
principalmente pelas metodologias adotadas para ensiná-los (DAMÁZIO,
2007, p. 21).

Percebe-se, de acordo com os relatos dos professores em cursos de formação e
trocas de experiências na escola, a dificuldade de escolha de uma metodologia
apropriada para o ensino de uma segunda língua para alunos surdos. As discussões nos
cursos de formação para professores me levam a refletir sobre a prática pedagógica,
sobre as escolhas nas atividades e sobre o cuidado que se deve ter ao apenas inserir
―uma imagem decorativa para minimizar o tédio do texto escrito visualmente
desinteressante‖ (FIGUEIREDO; GUARINELLO, 2013, p. 181). O uso da imagem
dessa forma indiscriminadamente, ao contrário de favorecer o ensino, pode dificultar
aos alunos a compreensão do conteúdo apresentado. Para Gesueli e Moura (2006, p.
120), ―o letramento na surdez é considerado multimodal‖ e

na multimodalidade, a maioria dos textos envolve um complexo jogo
entre textos escritos, cores, imagens, elementos gráficos e sonoros, o
enquadramento, a perspectiva da imagem, espaços entre imagem e
texto verbal, escolhas lexicais, com predominância de um ou de outro
modo, de acordo com a finalidade da comunicação, sendo, portanto,
recursos semióticos importantes na construção de diferentes discursos.
(SANTOS, 2008, p. 77).
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Para o aluno surdo, torna-se necessária a apropriação da leitura e da escrita
percebendo, através dessa leitura, os vários elementos presentes no texto lido. Alunos
usuários da Língua de Sinais ou não, ao aprender uma língua, compreendem a sua
estruturação de acordo com os componentes nela existentes. Assim é preciso considerar
cores, imagens, espaços, sinais e expressões, pistas visuais para o entendimento de duas
línguas distintas.
Ademais, a noção gênero textual tem um papel importante nas práticas sociais e
na função social da escrita, para que se considere uma visão de língua, alfabetização e
letramento voltada para questões de uso além do domínio do código em si. Como nos
diz Marcuschi,
O gênero textual é uma noção propositalmente vaga para referir os
textos encontrados em nossa vida diária e que apresentam
características sociocomunicativas definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição característica.
(MARCUSCHI, 2002, p. 40).

O autor apresenta o gênero textual como uma ferramenta favorável ao ensino
contextualizado, possibilitando ao aluno vivenciar o texto de acordo com sua função na
sociedade e tendo, na sua composição, elementos não linguísticos, que o caracteriza
como multimodal. Para o material didático proposto nesta pesquisa, a utilização do
gênero vai além da codificação e decodificação possibilitando práticas de letramento no
contexto escolar.
A multimodalidade e a proposta do material didático
Desde o início da civilização humana, fazemos uso da imagem e desenho para
nos comunicarmos, haja vista os registros pictóricos em cavernas. Antes mesmo de nos
inserirmos no mundo da leitura e escrita, usamos os registros através de rabiscos e ou
desenhos favorecendo os primeiros contatos na comunicação. Mesmo assim, temos
dificuldade em interpretar algumas imagens de acordo com um contexto. A leitura e a
escrita são processos construídos a partir das relações sociais (KNOLL, 2015). Desse
modo, a multimodalidade de acordo com Kress e Van Leeuwen, (2006 [1996]), é um
fenômeno da junção dos vários modos ou maneiras de se produzir significados. Para os
autores,
315

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

na era da multimodalidade os modos semióticos além da língua são
vistos como totalmente capazes de servir para representação e
comunicação. Na verdade, a língua, seja falada ou escrita, pode agora
com mais frequência ser vista como ‗apoio‘ aos outros modos
semióticos: ao visual, por exemplo. A língua pode agora ser
‗extravisual‘. (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p.46).

Os autores nos mostram a inviabilidade de se propor textos dando ênfase
somente na linguagem escrita, visto que essa é apenas um dos modos de representação.
Devemos levar em conta todos os modos de significação, unindo imagem ao texto e ao
contexto social.
Kress e Van Leeuwen (2001) ainda ressaltam que os modos são combinados
refoçando-se mutuamente:
Nós definimos a multimodalidade como o uso de vários modos
semióticos no projeto de um produto ou evento semiótico, juntamente
com a maneira particular em que esses modos são combinados - eles
podem, por exemplo, reforçar-se mutuamente. (KRESS e VAN
LEEUWEN, 2001, pag.20, tradução nossa)3.

O termo multimodalidade, segundo Hemais
Se refere à capacidade de um texto para reunir várias linguagens além
da linguagem verbal. Dessa forma, o processo comunicativo é
percebido como fruto do amalgamento de diferentes unidades
comunicativas, quais sejam: fala, gesto, pintura, escrita, desenho e
outras. Cada elemento funciona de modo autônomo, com liberdade para
se combinar de diversas maneiras, gerando novos sentidos que resultam
em um todo de significação de particular complexidade (HEMAIS,
2015, p. 225).

Nesta perspectiva, na semiótica social, a fala, os gestos, os sinais, desenhos,
pintura são signos que podem trazer um significado a partir da história social, dos

modelos sociais, da localização no meio ambiente, o uso das regras sociais, os aspectos
3

We have defined multimodality as the use of several semiotic modes in the design of a semiotic product
or event, together with the particular way in which these modes are combined - they may for instance
reinforce
each
other
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culturais que são agentes que norteiam a comunicação a partir do indivíduo. O estudo
central da semiótica é a significação, ou seja, a ênfase está na produção e recepção do
signo, em como as pessoas usam os recursos semióticos para produzirem a comunicação
e interpretá-la nos contextos sociais e práticas específicas (SANTOS e PIMENTA,
2014).
Baseia-se na concepção que os signos sempre são feitos a partir da interação
social. Os signos são motivados, não são arbitrários nas relações de significado e forma;
a relação motivada de uma forma e um significado surgem do interesse dos produtores
de significados e se tornam parte dos recursos semióticos de uma cultura (KRESS,
2010, p.54).
Na aprendizagem de uma língua, seja materna, seja segunda língua, segundo
Teixeira (2015), utilizamos recursos semióticos – elementos de modos comunicativos,
como linguagem escrita e falada, imagens, música, sons e gestos – para produzir
significados.
A língua da comunidade escolar é a língua oral e a escrita – o código verbal,
portanto, quando chega um aluno que apresenta gestos e uma fala não compreensível, a
posição do professor é receber esse aluno e promover uma acessibilidade na sala de aula
ou dizer que não está preparado para receber esse aluno na escola ou na sala de aula.
Este posicionamento do professor de não saber o que fazer, traz consequências no
ensino desse aluno que se vê dependente de um professor ou colegas que o ensinem uma
língua. Falta a este professor formação na área da surdez e falta às famílias
entendimento quanto à aquisição da Libras ou a língua oral (PADILHA, 2014).
Dessa forma, acredito que a multimodalidade é uma aliada no ensino da leitura e
escrita na educação dos surdos. Não podemos ignorar que o sentido do texto é
estabelecido pelas diferenças ou semelhanças existentes entre a imagem e o contexto
social nas diversas culturas (VIEIRA e SILVESTRE, 2015). O texto só ganha
significado em contato com outro texto e dentro de um contexto, o que torna o
aprendizado significativo. No uso da Libras, entendo que a multimodalidade se mostra
inerente à condição do ser humano, pois utiliza-se de recursos semióticos diferentes
usados para criar e comunicar significados. A questão central permanece sendo a de que
somos produtores de significados e a de que os modos e os meios de comunicação são
recursos dos quais nos apropriamos para produzir significados. (STREET, 2015)4.
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4

Disponível em: http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/letramento acesso em
15/02/2018.

Kress e Van Leuween (1996, p. 41, apud HEMAIS, 2015, p. 170)5 nos dizem que ―a
multimodalidade nos textos escritos tem sido ignorada no contexto educacional, na
teoria linguística ou no senso comum popular‖. Percebe-se ainda, que alguns
professores não se dão conta da importância de vários recursos que possam contribuir
com a aprendizagem de seus alunos surdos ou não, como a escolha de um texto da
literatura infantil apenas em código verbal, sem nenhum recurso imagético. Falta, nesse
caso, conscientização, por parte do professor, de modo a utilizar os vários recursos para
promover o ensino.
A proposta do uso da multimodalidade para alunos surdos na etapa de
alfabetização vai ao encontro da oferta de não apenas um recurso a esses alunos, mas de
vários recursos que se complementem entre si no que tange o ensino e o aprendizado de
uma língua.
A aplicabilidade da multimodalidade nas atividades pedagógicas para alunos
surdos nos anos iniciais é de grande importância pelo fato de o professor poder lançar
mão de vários recursos semióticos – expressão facial e corporal, sinais, imagens, vídeos
de histórias em Libras ou histórias que mostrem a imagem em movimento sem recurso
de fala - caracterizando o ensino multimodal, para que se alcance o conhecimento a
partir do ensino de conteúdos para todos os alunos e, em específico, para os alunos
surdos.
A proposta de material didático para o ensino de português como segunda língua
para alunos surdos
O material didático proposto foi pensado a apartir de alguns questionamentos
feitos por profissionais da área da surdez e às minhas vivências particulares e
profissionais na educação dos surdos. As escolas das redes estadual e municipal de Belo
Horizonte recebem uma coleção de livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional
do Livro Didático, a Coleção Pitanguá e a Portas Abertas, que conta com CDs
interativos e acessíveis em Libras, mas a maioria dos professores ou, arriscando, sua
totalidade, não faz uso desse material na sala de aula pelo fato de a maioria dos alunos
surdos não

5

Halliday assume o conceito de contexto de situação e que os textos acontecem em ambientes sociais, defendendo a
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maneira mais ampla, da linguagem – e consequentemente, nos significados produzidos. (SILVA, 2016, p. 34).
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terem uma leitura e escrita da LP que permita o acompanhamento dos conteúdos do
livro e também pelo fato de a maioria dos professores desconhecerem o material ou uma
metodologia de trabalho com o livro didático destinada aos surdos em uma sala de aula
de alunos surdos ou mista de surdos e ouvintes.
O livro didático das Coleções Pitanguá e Portas Abertas, traz traduções em CDs
com as instruções, mas a metodologia norteadora do ensino é própria para ouvintes
(FREITAS, 2016). Sendo assim, o conteúdo a ser ensinado aos alunos ouvintes, baseado
na língua oral, apenas é traduzido em Libras, e de nada adianta se o foco não estiver nas
especificidades da alfabetização do aluno surdo: não apresenta a consciência fonológica,
própria das línguas orais, como separação de sílabas, relação som e letra, sílaba tônica.
A produção do material didático aqui apresentado tem como base as ideias
apresentadas por Leffa (2007), que mostram como a produção de materiais de ensino é
uma sequência de atividades que tem, por objetivo, criar um instrumento de
aprendizagem a partir de algumas abordagens:
ABORDAGEM NOCIONAL/FUNCIONAL. A ênfase está no objetivo para
qual se usa a língua, mais na função do que na noção. ABORDAGEM
BASEADA EM TAREFA. Caracteriza-se por subordinar a aprendizagem da
língua à execução de uma determinada tarefa. ABORDAGEM BASEADA
EM CONTEÚDO. Põe a ênfase no conteúdo, usando a língua que o aluno
precisa aprender. (LEFFA, 2007, p. 25-26).

Leffa (2007) sugere que duas ou mais abordagens sejam integradas na
construção do material didático, de acordo com os objetivos da aprendizagem, e ainda
ressalta que ―a preocupação está em definir de maneira mais clara possível o que
exatamente o aluno precisa aprender para atingir os objetivos definidos anteriormente‖
(LEFFA, 2007, p. 27).
Na definição de atividades e recursos, é preciso relacionar a teoria com a prática
e saber utilizar esses recursos para promover o ensino de uma língua. Leffa (2007)
revela que o ensino de uma língua considera quatro grandes áreas: fala, escuta, leitura e
escrita. Mas, ao preparar um material didático para alunos surdos, um dos cuidados foi
em oferecer a este público alvo, um conteúdo através de atividades e recursos que
favorecessem a visão, a leitura e a escrita com a mediação da Libras, por valorizar outra
via de aprendizagem – a visoespacial, pois, ainda temos, nas escolas regulares e de
ensino especial, a influência da consciência fonológica, ou seja, a LO está presente nas
atividades na sala de aula.
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Quanto ao ordenamento das atividades, Leffa (2007) considera dois critérios
básicos: facilidade e necessidade. Inicia-se pelo mais fácil e, aos poucos, as atividades
vão gradativamente para o mais difícil e para o que for mais útil para o aluno, com
retorno mais rápido. O ideal é que os dois critérios sejam utilizados em conjunto. O
autor cita os nove eventos instrucionais de Gagné (LEFFA, 2007, p. 32): garantir
atenção, informar os objetivos, acionar o conhecimento prévio, apresentar o conteúdo,
facilitar a aprendizagem, solicitar desempenho, fornecer feedback, avaliar o
desempenho e ajudar na retenção e transferência.
O autor nos diz ainda sobre a importância da motivação para a realização das
atividades e para a aprendizagem dos conteúdos. Segundo Leffa (2007 p. 33), existem
quatro estratégias básicas, de acordo com o modelo ARCS, desenvolvido por Jonh
Keller, na Universidade do Estado da Flórida: (i) Atenção, para despertar e manter o
interesse; (ii) Relevância, para mostrar a utilidade de uma tarefa; (iii) Confiança, para
desenvolver uma expectativa de sucesso; (iv) e Satisfação, que mostre reconhecimento
pelo esforço do aluno. Todas as estratégias estão intimamente ligadas à postura do
professor frente aos seus alunos e à importância que o profissional da educação dá ao
seu ensino e à aprendizagem do corpo discente.
Sobre a implementação do material, segundo Leffa (2007), é necessário que
fiquemos atentos a três situações básicas: o material vai ser usado pelo próprio
professor; o material vai ser usado por outro professor; e o material vai ser usado
diretamente pelo aluno, sem a presença de um professor. Para cada situação, deve ser
pensada uma estratégia diferente para a implementação. O material foi criado com o
propósito de ser utilizado por outro professor na pesquisa de mestrado em questão.
Partindo então da necessidade dos alunos surdos aprenderem duas línguas
distintas, simultaneamente, e do fato de chegarem à escola sem aquisição ou com
aquisição tardia da Libras e da LP, o objetivo do material proposto é apresentar a
Libras e a LP de modo que os alunos se tornem leitores e usuários dessas duas línguas –
sinalização da Libras e leitura e produção textual em LP de maneira contextualizada e
com entendimento sobre a função social do conteúdo.
As etapas da produção do material utilizado nesta pesquisa foram construídas a
partir da leitura de textos de Soares (2009), Leffa (2007) e Silva (2016) e organizadas de
acordo com o entendimento do que é o ensino de leitura e escrita para alunos surdos que
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possuem outra língua de instrução mas que, a maioria das vezes, tanto a Libras quanto a
LP escrita são aprendidas no espaço escolar.
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O material didático é composto por 56 atividades –– a partir de um texto
intitulado A verdadeira história dos três porquinhos, do autor Jon Scieszka6. O texto
foi dividido por partes, e pistas visuais (imagens) sobre trechos da história permitiram
ao aluno a compreensão do conteúdo escrito, considerando o letramento visual
(LEBEDEFF, 2010; TAVEIRA, ROSADO, 2013).
Foi selecionado o texto A verdadeira história dos três porquinhos do autor Jon
Scieszka por acreditar que, nessa história, haveria muitas oportunidades para inserir, nas
atividades do ensino da LP escrita, exercícios relacionados à grafia das palavras,
expressões e outros gêneros textuais.. Essas relações foram possíveis dentro da sala de
aula, um espaço aberto para diálogo e troca de ideias sobre o que realmente acontecia na
história. A escolha se deu, também, pelo fato de todos os alunos já conhecerem o
clássico da literatura infantil Os três porquinhos e, a partir daí, terem uma referência
sobre o que estavam estudando.
Durante a produção do material, o maior interesse foi contribuir para um
trabalho diferenciado, a partir da multimodalidade, propiciando aos alunos ouvintes e
surdos uma interação na comunicação de duas línguas distintas e fazendo com que
essas duas línguas fossem usadas de maneira significativa no espaço escolar, a sala de
aula.
Esse material proposto, baseado na história dos três porquinhos, foi ilustrado por
meio das imagens criadas por uma professora da rede municipal de Ensino de Belo
Horizonte. Percebe-se grande importância de sua visão em relação às imagens, que
possibilitaram marcações de detalhes nas ilustrações que iam ao encontro da história e
ao sentido pretendido para cada trecho. Essas marcações são pistas visuais muito
presentes nas imagens, como a visita do lobo a cada casa e a xícara na mão do lobo,
cerne da história: o lobo vai até a casa do porquinho pedir uma xícara de açúcar porque
estava fazendo um bolo para sua amada vovozinha, conforme mostra a Figura 1, o que
contrasta com a outra versão – o lobo é mau e queria comer os porquinhos porque
estava com fome.

6

SCIESKA. Jon. A verdadeira história dos três porquinhos. Editora Companhia das Letrinhas.32p.
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Figura 1 – Lobo indo na casa do Porquinho

Fonte: Elaborado por Isabel Cristina Martins7

Outras marcações relevantes nas imagens criadas pela professora são o espirro
e o lenço no nariz, como demonstração de que o lobo estava gripado, e a capa da
história que remete a uma manchete de jornal:
Figura 2 – A capa da história e o Lobo gripado

Fonte: Elaborado por Isabel Cristina Martins

O material de construção ficou evidente em relação às casas serem feitas de
palha, lenha e tijolo:
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Figura 3 – Tipos de casa

Fonte: Elaborado por Isabel Cristina Martins

A forma como o lobo aparece nas cenas, inflando e bufando para derrubar a
casa, veio da intenção da pesquisadora de trazer veracidade e compreensão ao sentido
das palavras em relação ao texto escrito, conforme Figura 4:
Figura 4 – O lobo inflando e bufando

Fonte: Elaborado por Isabel Cristina Martins.

As imagens foram utilizadas também em formato A4, para a contação da
história e para colorir. Com todas as pistas visuais sobre o conteúdo da história, as
imagens foram recortadas e inseridas nas atividades. Oliveira (2006 apud
LEBEDEFF, 2010), nos diz que as imagens ainda funcionam como enfeite do texto
linear, mas a proposta foi ler a imagem como texto e considerar as pistas visuais do
contexto de uma linguagem visual com a qual se pudesse interagir para construir
significados.
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O material didático foi proposto com uso de imagens para alfabetização destes
alunos, por entender que o canal de aprendizagem é o visual, assim as imagens não
foram meramente ilustrativas, foram usadas para promover a associação do
significante (palavra ou expressão escrita) e significado (conceito). Nesse material, o
pressuposto é ensinar com a imagem o português escrito e Libras, três códigos
diferentes presentes nos modos oral/escrito, visual e viso-espacial
Em todas as atividades, foram consideradas as ideias de Soares (2009) e
Quadros (2005, 2006), as autoras trazem questões pertinentes ao ensino da leitura e da
escrita da LP e sobre a Libras como língua mediadora. Ambas defendem a não
dissociação da alfabetização e do letramento, levando o aluno à vontade de escrever,
respeitando sua escrita inicial.
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A formação de leitores para as diversidades e a produção de sentidos
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Resumo: A educação para as diversidades é construída a partir de percursos formativos
variáveis. Por tratar-se de movimento complexo em aspectos culturais, sociais e individuais, um
amplo projeto de formação de leitores poderá contribuir para práticas interdiscursivas em que
pesem os princípios de diversidades. Nesta perspectiva, o presente artigo tem por objetivo
discutir tal formação a partir de um paradigma de leitura como processos autorais de produção
de sentidos construídos contextualmente através dos quais, desde os processos iniciais de
formação escolar – na educação infantil – se constroem práticas pautadas em relações dialógicas
capazes de reler e reescrever o mundo, em curiosidade e criticidade. Assumindo princípios
teóricos de base histórico-cultural e compreendendo a dimensão discursiva dos processos de
formação de leitores, observa-se a demanda por práticas pedagógicas autorais que contemplem
linguagens e formas diferenciadas de produção. Conclui-se que a formação de leitores é
fundamental para a inclusão social de crianças, jovens e adultos.

Palavras-chave: Formação de leitores. Interculturalidade. Produção de sentidos.

Introdução

Como domínio específico de processos interdisciplinares da cultura escrita, a
leitura se torna aspecto importante na inclusão de crianças, jovens e adultos em práticas
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sociais que pressupõem o uso do sistema de escrita alfabética. Em contexto de pesquisa
em andamento intitulada ―Processos de alfabetização, letramento e formação de leitores
e escritores - Entre a formação de agentes de letramento e o ideário de educação para a
diversidade‖, o objetivo deste artigo é discutir a formação de leitores e a demanda
contemporânea por suportes textuais construídos a partir de linguagens diferenciadas e
que, essencialmente, se fazem constituidoras de formas específicas de interação entre as
pessoas, o mundo e os conhecimentos.
A discussão proposta tem origem nos estudos realizados através de articulação
acadêmica entre o Núcleo de Ensino e Estudos em ―Linguagens, Alfabetização e
Letramento‖, coordenado pelas autoras deste artigo, e o Grupo de Pesquisa
―Linguagem, Cognição Humana e Processos Educacionais‖59. A partir da pesquisa
intitulada ―Cultura e currículo de formação de professores para o letramento e a
alfabetização‖, os participantes destes dois espaços investem em produção científica
sobre a experiência curricular formadora de professores para a formação de leitores e
escritores, considerando a complexidade da linguagem e os modos de representação do
conhecimento com fins de repercussão no cotidiano das práticas escolares.
Em face da finalidade de compartilhar o percurso acadêmico do grupo de
pesquisa, o trabalho que aqui se apresenta visa contribuir para a discussão entre as
diversidades culturais, especialmente motivadas por experiências formativas a partir da
interação com as tecnologias contemporâneas de comunicação e de acesso à
informação, a experiência curricular e a formação de professores para a formação de
leitores. Tendo como opção metodológica o desenvolvimento de pesquisas de base
teórico-conceitual, a pesquisa em desenvolvimento incorpora como objeto de estudo o
ensino contextual de leitura enquanto categoria do cotidiano escolar.
Ponderando o ensino da leitura em perspectiva interdisciplinar, assumem-se
referenciais teóricos que considerem a contextualização e a complexidade de aspectos
concernentes às salas de aula das escolas públicas brasileiras. Trata-se, portanto, de
estudos do campo da Análise do Discurso, da Linguística Aplicada à Alfabetização e ao
Letramento, da Psicologia Social e do Desenvolvimento, da Epistemologia do
59

Coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Antonio Gomes Senna, compõe a Linha de Pesquisa “Educação
Inclusiva e Processos Educacionais” do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (EDU/PROPED/UERJ).
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Conhecimento e da Antropologia, todos como áreas formativas para o debate crítico no
qual se garantam os princípios de diálogo intercultural, diversidades, inclusão social e
contextos educacionais reais.
Estudos que assumam estes princípios provocam, necessariamente, a revisão de
valores que envolvem, no mínimo, três aspectos igualmente importantes: as práticas de
ensino, os modos de aprender e a condição de leitor deste tempo – configurada como a
relação entre o que socialmente se considera como domínio para a leitura e o conceito
de texto.
Os desafios pedagógicos que se impõem a partir destes aspectos estão
articulados aos formatos diferenciados de suportes textuais com os quais há interação
para muito além da escola. E tantas vezes a escola parece ignorar que os conceitos de
escrita, de leitura e de produção de conhecimento só podem ser explicados se
contextualizados em tempo, espaço e sociedade. São, portanto, conceitos que se
reconfiguram o tempo todo, na medida em que a formação de leitores é um movimento
considerado tanto na axiologia da formação pessoal quanto nas bases pedagógicas.
Desenha-se, assim, um cenário permeado pelo uso em congruência de diversas
técnicas e tecnologias que nem sempre se constroem sob as bases da cultura escrita, mas
sob as condições mais específicas de linguagens, ritmos e sistemas que buscam atender
a demanda acelerada do ser humano por informação, satisfação e surpresas.

Leituras, sentidos e mídias

Como leitores de múltiplas linguagens e usuários de mídias complexas,
crianças, jovens e adultos se percebem, muitas vezes, representados e atendidos pelas
ferramentas tecnológicas sempre em vias de superação muito mais do que pela cultura
escrita provocada pela escola. Nelas, encontram as informações que precisam, a
comunicação em tempo real, a oportunidade de expressão sem fronteiras, o contato com
seus pares e aquilo que lhes imprime o sentimento de inclusão social: a liberdade de ser
―igual‖ pelo acesso e de ser ―diferente‖ na possibilidade legítima de revelar quem é ou
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quem deseja ser. Há, ainda, a oportunidade de filiação aos grupos e pessoas com os
quais podem compartilhar semelhantes formas de estar no mundo em algum aspecto.
Para Lévy, a relação entre ―o desenvolvimento da multimídia‖ e a sociedade ou
a cultura não deve ser explicada como de impacto porque a natureza daquela tem
origem nas pessoas que as elaboram e as usam. Assim, ―não somente as técnicas são
imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos homens, como também é
o próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a humanidade enquanto tal‖
(LÉVY, 2010, p. 21).
Segundo este autor não há como pensar no ser humano dissociado do seu
―ambiente material‖ porque, para que a vida e o mundo tomem sentido, um sem-número
de signos, imagens e ideias promovem interações e o ―mundo humano é, ao mesmo
tempo, técnico‖ (op. cit. p.22).

Seria a tecnologia um autor autônomo, separado da sociedade e da
cultura, que seriam apenas entidades passivas percutidas por um
agente exterior? Defendo, ao contrário, que a técnica é um ângulo de
análise dos sistemas sociotécnicos globais, um ponto de vista que
enfatiza a parte material e artificial dos fenômenos humanos, e não
uma entidade real, que existiria independentemente do resto, que teria
efeitos distintos e agiria por vontade própria. (LÉVY, 2010, p.22)

As tecnologias de hipermídia são trazidas também para a discussão das
relações de poder sempre em pauta no discurso educacional contemporâneo, mas
parecem esquecidas quando o assunto é a prática pedagógica voltada para a leitura e sua
consequente construção de sentidos. O uso e a produção tecnológica sempre estiveram e
ainda estão diretamente ligados às diferentes esferas sociais e aferem valor às de
maiores ou menores prestígios. Chega-se, neste aspecto, às opções pedagógicas que
elegem os conceitos de educação, de ensino, de aprendizagem e de leitura e que
imprimem suas marcas em tudo o que é produzido na escola.
Toda esta discussão focaliza a construção de identidades pessoais e culturais
produzidas pela escola a partir dos posicionamentos ideológicos que tomam acerca de
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posturas sobre como trabalhar leitura, o que representa o trabalho com a leitura hoje,
que leitor pretende-se formar e, ainda, quem é este leitor.
As utopias para a formação de leitores deste tempo aliam-se aos projetos
pedagógicos que encontram na leitura o meio para o estabelecimento de inter-relações
dialógicas e o ponto de chegada em condições reais de inclusão social. O conceito de
leitor é relativizado a partir do conceito de leitura e de língua e sobre estes conceitos não
há consenso, já que é possível destacar diferentes concepções de leitura.
Koch & Elias (2012) apresentam três diferentes definições que estão
diretamente relacionadas aos modos de compreensão da linguagem, da língua e do
sujeito. A primeira delas corresponde à definição de língua como representação do
pensamento e nela o sujeito é considerado em seus aspectos psicológico e individual.

A leitura, assim, é entendida como a atividade de captação das ideias
do autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do
leitor, a interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos
sociocognitivo-interacionalmente. O foco de atenção é, pois, o autor e
suas intenções, e o sentido está centrado no autor, bastando-se tãosomente ao leitor captar essas intenções. (KOCH & ELIAS, 2012, p.
10)

Nesta maneira de entender a leitura, o leitor não é o sujeito pensante que pode
ser encontrado em Lévy (2010), mas o sujeito passivo que, seguindo orientações
predeterminadas chegará a um modelo de leitura idealizado. Retomando a discussão
travada até aqui, é difícil encontrar sujeitos que caibam neste modelo, tendo em vista
que a partir de técnicas da teleinformática, ―a humanidade passou a experienciar a
possibilidade de capturar e manipular a realidade objetiva em tempo real‖ (SENNA,
2001, p. 2288).
Koch e Elias (2012) descrevem também uma abordagem de leitura focada no
texto e que privilegia um objeto de cada vez, assim como um procedimento linear de
interação com o texto, valorizando em demasia um tipo de leitura exclusivamente típico
da cultura escrita. Nesta concepção, o sujeito é figurado e unificado já que suas
interações são supostamente homogêneas e previsíveis. A leitura, neste modo de
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entender ―é uma atividade que exige do leitor o foco no texto, em sua linearidade, uma
vez que ‗tudo está dito no dito‘‖ (KOCH & ELIAS, 2012, p. 10).
Ocorre que novos ambientes e formatos de registro de informações são
elaborados a partir de concepções de linguagem não lineares, como, por exemplo, o
hipertexto que utiliza a ―linguagem html‖. Assim explica Senna:

O hipertexto não é apenas um texto escrito com uma nova roupagem,
que lhe insere links, mecanismos de interação, alternativas de rolagem
etc. Na realidade, o hipertexto revoluciona o conceito de texto, pois
que liberta o leitor das limitações impostas pela sequencialidade dos
textos escritos convencionais. (SENNA, 2001, p. 2289)

Ao considerar os suportes da cultura impressa e dos textos eletrônicos, Chartier
(2002) apresenta a ordem dos discursos como uma ruptura e aponta que na cultura
impressa tal ordem se dá na relação entre os suportes como livros, revistas e diários, as
categorias de textos e as formas de leitura. Há uma profunda transformação na ordem
dos discursos, segundo o autor, a partir dos variados textos eletrônicos que podem ser
veiculados em apenas uma máquina.
Todos os textos, sejam eles de qualquer gênero, são lidos em um
mesmo suporte (a tela do computador) e nas mesmas formas
(geralmente as que são decididas pelo leitor). Cria-se assim uma
continuidade que não mais diferencia os diversos discursos a partir de
sua própria materialidade. Surge disso uma primeira inquietação ou
confusão dos leitores, que devem enfrentar o desaparecimento de
critérios imediatos, visíveis, materiais, que lhes permitiam distinguir,
classificar e hierarquizar os discursos. (CHARTIER, 2002, p. 23)

Assim, a ruptura motivada pela revolução digital exige do leitor a saída de
modos exclusivamente cartesianos. Segundo Chartier, trata-se de revolução em três
aspectos: ―é ao mesmo tempo uma revolução da modalidade técnica da produção do
escrito, uma revolução da percepção das entidades textuais e uma revolução das
estruturas e formas mais fundamentais dos suportes da cultura escrita‖. (2002, p. 24)
Segundo este autor, a mudança do paradigma de leitura gera ―desassossego dos
leitores‖. Pode-se discutir aqui, entretanto, se este desafio diz respeito às mais novas
gerações que se encontram atualmente nos primeiros anos do Ensino Fundamental ou se
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o desafio maior é da escola, pensada, planejada e reproduzida por gerações arraigadas
nos paradigmas mais tradicionais de formação do leitor.
A partir de uma terceira concepção de língua como processo de interação e
diálogo, Koch e Elias (2012) destacam outra abordagem na qual o texto faz sentido na
medida em que é ―construído na interação texto-sujeitos‖ e a leitura é compreendida
como ―atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos‖ (p. 10-11).
Este último modo de explicar a leitura coaduna aos princípios encontrados nos
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - ao ressaltarem a postura ativa do leitor e ao
definirem leitura como:

[...] o 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, de tudo o que sabe
sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação,
decodificando letra por letra, palavra por palavra. (BRASIL, 1998, p.
69-70).

Os PCN (BRASIL, 1998) indicam há mais de duas décadas as premissas deste
leitor e de onde devem partir as práticas de ensino na Língua Portuguesa – disciplina
que abrange, sistematicamente, o domínio da leitura. Fica exposto neste documento que
a contextualização é condição nas práticas de leitura e de escrita, assim como a
importância de que tais práticas se deem a partir de condições sociais legítimas. Logo, o
trabalho pedagógico voltado para a leitura, a partir do referencial brasileiro, não cabe
mais nas pautas de textos cartilhados60, mas precisa partir de textos reais da vida
contemporânea.
As opções didático-pedagógicas decorrentes destes parâmetros podem ser
observadas na variedade de gêneros textuais que os livros didáticos passam a assumir,
assim como pode ser observado também na prática planejada pelo próprio professorado,
privilegiando textos reais adequados aos seus grupos de trabalho.

60

Considera-se textos cartilhados aqueles elaborados com fins exclusivamente didáticos, famosos nas
cartilhas de alfabetização, que não representam textos possíveis de serem encontrados em contextos
reais de mundo.
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Entre as orientações teóricas dos PCN e os dias de hoje, o aparato tecnológico
para a comunicação e a informação faz parte da vida humana tanto quanto a cultura
escrita faz parte da escola. Ocorre então, que, ao se tratar do uso de textos veiculados
em hipermídias, outras formas de pensar – dinamicamente diferenciadas e esteticamente
renovadas – são postas em destaque. Haja vista que a disposição gráfica e estética das
salas de aula em ambientes virtuais são levadas à risca e estão em constante
aperfeiçoamento para que possam manter a atenção do alunado a distância, ou seja, para
que os alunos utilizem a tão sedutora e convidativa navegação na Internet a favor dos
conteúdos trabalhados.
Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC - (BRASIL,
2018) e da Política Nacional de Alfabetização - PNA - (BRASIL, 2019), as orientações
teóricas ora argumentadas teoricamente pelos PCN, a partir de estudos produzidos no e
para o campo da alfabetização, são substituídas por visões reducionistas que,
privilegiando os estudos em cognição, acabam por tratar a leitura como domínio de
habilidades e competências voltadas para a decodificação.
É possível afirmar, desta forma, que os processos de formação de leitores para a
produção de sentidos se dão em contexto de disputa política, por tratar-se de
movimentos retrógrados desta área e não oriundos de discussões de base acadêmica ou
que surjam dos espaços escolares.
Entre leituras, sujeitos e práticas: Diversidades
Ainda que se reconheça que os princípios desenvolvidos pelos PCN (BRASIL,
1998) careçam de releituras e reformulações, verifica-se que essas não foram
contempladas na BNCC (BRASIL, 2018), uma vez que a atual política apresenta um
conjunto de aspectos conservadores e intolerantes que tendem a idealizar práticas
pedagógicas em leituras, desenvolvidas a partir de modelos unificados de sujeitos e de
modos de aprender.
Machado e Lopes (2016) sinalizam que, num contexto de mundo
contemporâneo, inserida numa sociedade pós-moderna marcada pela pluralidade de
identidades culturais, a escola assume um caráter de formação cultural, integrando-se a
uma educação emancipatória.
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Essa concepção pauta-se pela necessidade de reconhecer, conhecer e
respeitar os sujeitos em suas singularidades. Trata-se de uma escola
que lida com alunos reais, percebidos em suas individualidades, que
não precisam de moldes para se encaixarem. São, portanto, sujeitos
contingentes: seres em devir no tempo histórico e no espaço social.
(MACHADO & LOPES, 2016, p. 160).

Sob tal perspectiva intercultural, nesta ordem, complexa, caótica e assimétrica,
os conteúdos escolares e as opções metodológicas para formação de leitores são
ressignificados. Nessa perspectiva, outra questão que aqui se apresenta – e que não é
considerada pela BNCC (BRASIL, 2018) ou pela PNA (BRASIL, 2019) - está na
identificação de que a escola, ao trabalhar com recursos tecnológicos mais atualizados,
muitas vezes o faz usando os princípios de interação compatíveis com a cultura escrita.
Assim, pouco investe seus esforços para conhecer as estratégias de leitura que seus
alunos utilizam na interação com hipermídias complexas, mas de tão fácil uso para
muitos alunos tipicamente reconhecidos como modelos do fracasso escolar e do
analfabetismo funcional.
A este respeito, pode-se destacar a ambivalência do trabalho com a leitura que
se mostra prescritivo ao considerar metodologias únicas que sirvam de modelo para
diferentes realidades, mas que pode ser libertador ao avaliar que as formas de interação
no processo de leitura são tão diversas quantas são as experiências de vida de cada um.
Numa sociedade em que as tecnologias digitais e de hipermídia dividem o
espaço com aspectos formais da cultura escrita, é inegável que o trabalho pedagógico
para a formação de leitores busque contemplar domínios como: seleção e análise de
conteúdo; seleção e análise de discurso; criatividade; curiosidade; comparação de
informações; elaboração de questionamentos e de inferências; levantamento e checagem
de hipóteses; síntese; diálogo intertextual, interdiscursivo e transdisciplinar, entre
outras. Trata-se de um conjunto de posturas pedagógicas, portanto, que não apenas
usam diferentes mídias e recursos tecnológicos na sala de aula, mas que as contemplam
como oportunidades para conhecer um pouco mais sobre as infinitas possibilidades de
formulação de conceitos (VYGOTSKY, 2008), que configuram múltiplas formas de
aprender e de interagir no mundo. As reflexões de Canclini assim destacam:
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[...] a ilusão de sermos sujeitos inteiramente livres, que poderíamos
mudar de identidade nacional, de classe e de gênero, facilitada pelo
anonimato e pela distância das interações virtuais, evapora-se quando
o aspecto étnico ou a gestualidade tornam visíveis a história dos
nossos pertencimentos numa fronteira ou nas aduanas vigiadas das
sociedades contemporâneas. (CANCLINI, 2005, p. 197)

Nesta perspectiva, o trabalho pedagógico para a formação de leitores instaura
duas questões em tensão: O que a escola tem para ensinar hoje? Que formas de leitura
cada criança, jovem ou adulto realiza? Impera-se, ainda, a tentativa de lidar com outro
aspecto que é a contínua desatualização tecnológica e a sensação de igualdade aparente
que se constrói pela facilidade de acesso às informações. Segundo Lévy, ―acreditar em
uma disponibilidade total das técnicas e de seu potencial para indivíduos ou coletivos
supostamente livres, esclarecidos e racionais seria nutrir-se de ilusões‖ (2010, p. 26) e
segue explicando:
Muitas vezes, enquanto discutimos sobre os possíveis usos de uma
dada tecnologia, algumas formas de usar já se impuseram. Antes de
nossa conscientização, a dinâmica coletiva escavou seus atratores.
Quando finalmente prestamos atenção, é demasiado tarde... Enquanto
ainda questionamos, outras tecnologias emergem na fronteira nebulosa
onde são inventadas as ideias, as coisas e as práticas. Elas ainda estão
invisíveis, talvez prestes a desaparecer, talvez fadadas ao sucesso.
Nestas zonas de indeterminação onde o futuro é decidido, grupos de
criadores marginais, apaixonados, empreendedores audaciosos tentam,
com todas as suas forças, direcionar o devir. (LÉVY, 2010, p. 26-27).

Os desdobramentos a partir desta constatação estão no fato de que os princípios
educativos que dão corpo ao dia-a-dia da sala de aula carecem da identificação da
constante alteração que se tem nas relações entre as pessoas e a construção dos
conhecimentos. Trata-se de movimentos imprevisíveis e imensuráveis porque estão no
permanente campo do porvir.
Vê-se, ainda, que não apenas as relações se alteram, mas os próprios
conhecimentos e as funções do pensamento humano se redefinem. Conforme Lévy, ―as
tecnologias intelectuais‖61 favorecem:
61

Segundo Lévy, “o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e
modificam numerosas funções cognitivas humanas: memória (banco de dados, hiperdocumentos,
arquivos digitais de todos os tipos), imaginação (simulações), percepção (sensores digitais, telepresença,
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- novas formas de acesso à informação: navegação por hiperdocumentos, caça à informação através de mecanismos de pesquisa,
knowbots ou agentes de software, exploração contextual através de
mapas dinâmicos de dados;
- novos estilos de raciocínio e de conhecimento, tais como a
simulação, verdadeira industrialização da experiência do pensamento,
que não advém nem da dedução lógica nem da indução a partir da
experiência. (LÉVY, 2010, p. 159).

O desapego à estabilidade de qualquer conceito é marca deste tempo em que
até mesmo as questões identitárias são fragmentadas. Tais discussões chegam às
práticas de ensino da leitura na medida em que rompem também com os conceitos de
linguagem, de língua e de sujeito. Este espírito, segundo Rajagopalan é de ―pósmodernidade‖:
[...] a marca registrada desse movimento é a descrença em relação a
qualquer ontologia essencialista. Isso inclui não só a identidade de
quem pensa – o sujeito pensante – mas também a identidade de todos
os entes cuja existência e integridade foi pensada a partir da
identidade – supostamente íntegra e já garantida de antemão – do
próprio sujeito pensante.
Assim, o mundo, a linguagem, a mente começam a ser repensados de
forma não-essencialista. (RAJAGOPALAN, 2006, p. 67).

Desta forma, a linguagem passa a ser estudada a partir das marcas deixadas
pelos aspectos sociais e históricos, assim como pelos sujeitos, e não como ―fenômeno
pronto e acabado (como queriam os teóricos no auge do estruturalismo)‖ (op. cit.).
Também Hall (2011, p.34) apresenta a linguística como uma das áreas que
provoca ―ruptura nos discursos do conhecimento moderno‖ e que contribui para a
―descentração‖ do sujeito de identidade moderna ou cartesiana. O autor destaca que à
luz dos estudos de Ferdinand de Saussure, ―a língua é um sistema social e não um
sistema individual‖ (SAUSSURE apud HALL, 2011, p. 34):
Falar uma língua não significa apenas expressar nossos pensamentos
mais interiores e originais; significa também ativar a imensa gama de
significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos
sistemas culturais. (HALL, 2011, p. 40)

realidades virtuais), raciocínios (inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos)” (2010, p.
159).
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Vale ressaltar que os conceitos de linguagem e de língua dão base para o que se
produz na prática de formação de leitores e, embora não haja consenso, observa-se no
campo acadêmico e nos espaços escolares um cenário mais tolerante e acolhedor às
diferenças linguísticas. No que tange à formação de professores, é ainda presente o
embate entre posicionamentos enraizados na origem e no desenvolvimento natural da
linguagem e aqueles que explicam o fenômeno tomando por base os aspectos culturais.

Considerações finais
Como fruto de pesquisa em andamento, destaca-se, até este ponto, duas
considerações, congruentes ao cotidiano da escola.
A primeira delas está no reconhecimento do paradigma conjectural que confere
dinamismo aos leitores contemporâneos, aferindo valor às suas escolhas e aos modos
individuais de interação com os conhecimentos. O momento não é propício, portanto,
para respostas didático-metodológicas duras e unificadas, regidas por padrões únicos de
verdade. Vislumbra-se a busca por práticas pedagógicas autorais e contextuais de
produção de sentidos na leitura e que abram portas para outros domínios cognitivos e,
logo, mais e mais processos inclusivos. Entretanto, estas portas não são confortáveis, já
que os modos de organização do sistema educacional não favorecem à imprevisibilidade
e às diversidades. A formação escolar é cada vez mais exigida socialmente, mas,
curiosamente, muitas informações aprendidas hoje não terão aplicabilidade em poucos
anos, já que diversas áreas profissionais são praticamente dependentes de recursos
tecnológicos que se superam rapidamente.
Considera-se, também, a recorrência de experiências formativas de professores
nas Licenciaturas para a Educação Básica, desenvolvidas em outro ritmo – o da
perpetuação de práticas que tentam unificar o comportamento e os processos de
aprendizagem.

Trata-se de uma perspectiva de formação pautada em teorias que

modulam mentes diversas em categorias ou estágios cognitivos pouco dispostos ao
movimento resiliente que garante o trânsito entre culturas e conhecimentos
diferenciados, definido por Senna (2007) como processo de letramento.
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Nessa perspectiva de letramento, a leitura é acompanhada de essência plural,
primeiro por tratar de domínio de formas múltiplas que se adaptam e se mesclam às
exigências circunstanciais, reivindicando, necessariamente, amplitude nas concepções
de mundos. Ou seja, para cada mundo, um tipo de leitura faz-se preponderante, e essa
dialética coloca a leitura numa área que abarca maneiras complexas, contextuais,
intuitivas e amplas de percepção dos textos, sejam esses orais, imagéticos ou escritos.
Como consequência, a leitura é plural também porque pressupõe pessoas físicas, de
corporeidade integrada, que organizam as suas vivências diárias em coerência com seu
histórico de formação pessoal. E, de maneira alguma, essa coerência é passível de
qualquer tipo de controle ou disciplina. Pois conforme assinalam Machado e Lopes
(2016, p.156), ―a leitura dá-se, portanto, em terreno flutuante, entre a motricidade
específica praticada na escola e a elaboração de conceitos motivada na vida, revelandose de modos distintos a cada nova experiência de mundo‖.
Não obstante, a formação de leitores, nesta mesma Educação Básica, segue
acompanhada de teorias socioculturais que alertam como equívoco a ruptura total com a
cultura escrita. Ainda que a figura clássica de leitor (SENNA, 2001) não seja frequente
nas escolas brasileiras, a leitura, enquanto domínio cognitivo, é exigência social de
comportamento para a coletividade e para a legitimação nos processos de inclusão
social.
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As formas de sentir, pensar e agir no trânsito das representações
sociais da escrita: a alfabetização e as escrituras de mulheres
campesinas na Licenciatura em Educação do Campo da UFMG.

Welessandra A. Benfica
Universidade do Estado de Minas Gerais.

Resumo: Compreender como os sujeitos estão vivenciando a experiência do contato com a
escrita na Universidade e em outros espaços oferece condições de se pensar a alfabetização dos
sujeitos como direito. A análise das narrativas trazidas no texto permite compreender a
experiência com a escrita em espacialidades e temporalidades diferenciadas. São destacadas no
texto as vozes de mulheres que vivem e residem no campo. A descrição das narrativas dos
sujeitos com a escrita revela a condição da escola como espaço fundamental para sua
constituição e o valor da alfabetização escolar como critério de mudança e transformação
social. Busca-se por meio da Teoria das Representações Sociais, na abordagem processual de
Jodelet, compreender o trânsito das representações dos sujeitos sobre a escrita a partir da
entrada na Universidade

Palavras-chave: escrita.alfabetização.educação do campo
Introdução
O que a experiência de mulheres universitárias com a escrita pode nos ensinar
acerca dos processos de alfabetização? Essa indagação surge a partir da consideração de
três questões. A primeira delas refere-se ao fato de que é na escola que se estabelece o
contato inicial com a escrita para diversos sujeitos. Ao contarem suas experiências com
a escrita, as mulheres escolhidas para comporem o texto destacam temporalidades e
eventos específicos como a experiência escolar, a presença da mãe na escolarização, a
professora alfabetizadora como primeira incentivadora e os movimentos na descoberta
da escrita escolar a partir das escritas já vivenciadas no cotidiano da comunidade.
A segunda questão a se destacar diz respeito ao direito à alfabetização e a
consolidação da escrita escolar que revelam, nesses casos, a possibilidade de descoberta
de outros universos, de mudanças da história de vida para esses sujeitos, vida marcada
por muitos desafios. O encontro inicial com a escrita no processo de alfabetização para
as mulheres camponesas apresenta dificuldades de acesso a materiais de leitura, o
acesso à escola e aos bens culturais do universo escrito e às descobertas de si e do outro.
341

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

A última questão possibilita pensar a Universidade e seu papel na construção da
escrita. As mudanças instaladas nas vidas das mulheres a partir da entrada na
Universidade são reveladas nos sentidos dados ao curso superior, à descoberta das
funções da língua escrita e de novos formatos e finalidades para o processo de
construção da escrita que se iniciou na alfabetização escolar. Permite também pensar em
como a universidade enfrenta a realidade de inclusão social dos estudantes provenientes
de posições desfavorecidas e como reverter o quadro de exclusão tão recorrente no
cenário educacional.

As vozes das mulheres campesinas: entre a vida, a escola e a Universidade

Liz: ―eu prefiro fazer meus trabalhos todos escrevidos, porque eu amo escrever‖: o
trânsito das representações sociais entre o desequilíbrio e a negação.

Liz tem 18 anos. É solteira, católica e reside com os pais e outras 05 pessoas em
uma casa no campo. Realizou sua formação escolar em escola da rede pública também
no campo. Os pais estudaram até o 5º ano do ensino fundamental. O pai é agricultor e a
mãe exerce atividade remunerada (não declarada) sem carteira assinada.
É bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID)
e segundo Liz seus gastos são financiados pela sua família. As atividades que realiza
com mais frequência são a prática de esporte, ler literatura e ouvir música. Frequenta
casas de amigos, festas de famílias e de amigos. Liz gosta de jogar futebol. Além disso,
ela estuda, dança, passeia, namora, descansa e assiste TV. Liz nunca foi ao cinema. O
uso da internet e do computador só acontece quando vai à cidade, e a internet é utilizada
para entrar no facebook, conversar pelo WhatsApp e realizar pesquisas e consultas.
Liz participa de uma associação de produtores rurais há 02 anos. Liz costuma
escrever anotações e seu diário. Ressalta que nunca escreveu nada importante ao longo
de sua vida, porém escreve com frequência. As principais preocupações dela são: a
situação profissional, saúde, relação familiar, educação, relacionamento, moradia,
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violência, fome, crise política, meio ambiente e drogas. Liz diz que não se importa com
o futuro, só o presente importa a ela.
Afirma que teve muitas dificuldades para estudar. Ela foi uma entrevistada que
colocou essa dificuldade em sua narrativa, evidenciando que ainda persistem, no campo,
problemas estruturais de acesso e garantia do direito à escola. Ao contrário de outros
sujeitos, que residem no meio rural, Liz não precisou sair para realizar o Ensino Médio
na cidade. No período de chuvas, ela não estudava, seja pelo fato de não conseguir
chegar à escola ou pelo fato de que os professores não chegavam até lá, pois,
geralmente, residem na cidade.
Lembrar a luta pela escola neste trabalho é marcar um lugar de direitos. Trata-se
de marcar, especialmente, uma diferença entre a educação escolar e a Educação do
Campo.
Caldart (2009, p.43) afirma que a luta pela escola é apenas uma das faces das
lutas pela Educação do Campo. Assim, os sujeitos alijados do direito à escola
encontram-se também desvinculados das lutas sociais por uma humanização mais plena:
―luta pela terra, pelo trabalho, pela desalienação do trabalho, a favor da democratização
do acesso à cultura e à sua produção, pela participação política, pela defesa do meio
ambiente‖. Oferecer acesso à escola, nesse sentido, seria garantir esses direitos a esses
povos. E quando, no campo, falta até mesmo a escola?
As primeiras incursões de Liz pela escrita foram narradas por ela como
experiências que marcaram seu contato com a aprendizagem escolar. Essa experiência
de Liz está vinculada à escola, pois ela afirmou que em sua casa não tem acesso a livros,
às escritas do dia-a-dia. Ressaltou, também, que o contato que ela tem com a escrita
advém de suas participações na comunidade e no sindicato.
Liz escreve diários em seu cotidiano e conta que há na sua relação com a escrita
a participação efetiva de sua família. Liz afirma que
Tenho uma tia. Aí ela pega os livros emprestados pra mim ler me dá, e
aí ela pegou e no dia do meu aniversário ela me deu um diário, que é
religioso também, pra mim contar, poder escrever lá. Os livros
religiosos eu leio diariamente. A Bíblia eu leio todos os dias, os livros
religiosos eu já li vários, eu nem lembro mais, ela pega emprestado
dos outros pra me dar pra mim ler ela vai muito à Igreja ela gosta
muito de me incentivar pra mim não desistir. (Liz)
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Porém, mesmo escrevendo na escola, em casa e na Igreja, Liz tinha um contato
restrito a uma finalidade prática da escrita. A reflexão sobre o texto escrito produzido
vem para Liz por meio da Universidade. Lembra-nos o que Machado et.al (2009, p.123)
assinala, ―o suporte de escrita na sala de aula é quase sempre uma folha avulsa onde o
aluno escreve à caneta seu texto, e quem lê é apenas o professor‖. Assim, podemos ver
o texto do aluno sendo usado na escola apenas para fins avaliativos, sem considerar a
criatividade, liberdade e a intencionalidade do autor. E os modos de escrever de Liz,
tanto em seu diário quanto nas preces da Igreja, não são diferentes disso: o interlocutor é
aquele que recebe o texto sem, contudo, participar de sua escrita de maneira ativa.
Liz afirma que seu contato com textos do gênero acadêmico aconteceu quando
entrou na Universidade, pois as produções eram de ―textos dissertativos, tipo do
ENEM‖. Liz traz em sua narrativa considerações sobre a forma como escrevia antes,
―tipo resenha, eu nunca tinha feito, não sabia o que era, fui descobrir aqui (fazendo
referência à universidade). Lá (escola) a gente só fazia resumo e o resumo pra gente era
diferente, porque o resumo aqui é para colocar o que a gente entendeu. ‖
Concordamos com Coragem et.al (2009, p.126) quando afirmam que ―a entrada
na Universidade abre portas para um universo de práticas discursivas e usos
―diferenciados‖ da escrita, certamente, pouco familiares a esses ―sujeitos‖. (grifos
nossos). Encontramos, na narrativa de Liz, a consideração sobre o ensino de Língua
Portuguesa, que permanece, em muitos casos, com práticas de ensino que
desconsideram o perfil do aluno. O professor, nesse caso, é evidenciado por Liz como
aquele que ―passa matéria no quadro‖ e ―manda copiar‖.
A afirmação de Liz sobre a forma como foi apresentada a escrita em sua vida,
traz à tona uma preocupação e um apelo aos professores que lidam com a escrita
escolar. Liz ressalta que
As professoras tinham preguiça de passar matéria no quadro, eles
mandavam a gente copiar o que tinha no livro, mandava fazer um
resumo, mas o resumo deles era o que tinha no livro, não era o que a
gente tinha entendido, porque eles não deixavam, não davam
oportunidade nem da gente ler, eles mandavam a gente copiar, era só
isso. (Liz)
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A chegada na Universidade e o contato com a escrita, que se dá nesse espaço
foram decisivos para Liz modificar as representações sociais sobre a escrita. Liz afirma
o que sentiu ao ser confrontada
Medo! Porque eu não sabia. Eu não tinha contato, eu não sabia como é
que era né? E faculdade é bem diferente do nível da escola, e
principalmente a UFMG, eu pensei assim: ―ai meu Deus, eu não sei
fazer‖. Foi a A. eu acho que mandou a gente para escrever a primeira
vez. Mandou a gente fazer a resenha do filme que ela passou para
gente. _‖Ai meu Deus o primeiro contato que eu tenho e ela já manda
a gente fazer?‖ (Liz)

Chama a atenção em sua narrativa, o que Liz revela sobre as modificações que a
sua escrita teve depois da entrada na Universidade
Eu fiquei mais rígida comigo mesma, porque agora eu só escrevo com
o dicionário do lado buscando o significado do que eu estou
escrevendo, pra saber o que eu estou escrevendo, aí eu uso muito o
dicionário. (Liz)

As diferenças entre a escrita de Liz antes da entrada na Universidade podem ser
vistas a partir de sua maneira de identificar os formatos e suportes da escrita. Enquanto
em casa ela utiliza uma escrita pessoal em seu diário, na Universidade ela se sente
impelida à rigidez consigo mesma no momento de escrever.
Além disso, Liz reafirma sua necessidade de fazer rascunho
eu rascunho várias vezes. E depois eu vou e escrevo. Até para escrever
assim, aqui na faculdade eles gostam de computador né? Eu não gosto
de computador, eu prefiro fazer meus trabalhos todos escrevidos,
porque eu amo escrever. (Liz)

O rascunho é uma forma que Liz encontrou de ficar mais perto da sua escrita
pessoal. Para ela, é importante rascunhar várias vezes, para chegar ao texto organizado.
Porém, Liz mantém uma representação sobre a escrita que nos coloca diante de um
tensionamento: ao mesmo tempo em que ela está em desequilíbrio das formas de
representação sobre a escrita, ela está negando o contato com a escrita na Universidade.
Liz realiza, com isso, um movimento constante e tensionado entre as formas com que
lidava com sua escrita pessoal e agora, na Universidade, com outro tipo de escrita.
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O tensionamento sobre determinado objeto pode ser considerado dentro das
características de uma representação social, que são potencialmente dinâmicas. Além
disso, lembra-nos a todo o momento da formação dos universos de opinião, cada um
composto pelas três dimensões: a atitude, a informação e o campo de representação ou
imagem, estudados por Moscovici (2012), ao dizer em que ponto uma representação é
considerada social.
Assim, os diversos contatos que Liz estabeleceu com a escrita antes de entrar na
Universidade permitem a ela transitar com equilíbrio dentro da exigência da escrita na
Universidade.

Clara: ―Eu vi um universo de palavras: da escrita cotidiana às formas elaboradas
de ―apoderamento62‖
Clara é uma mulher de 30 anos. Tem três filhos e é filha de agricultores. A
escolaridade dos pais revela pouco acesso à escrita, pois seu pai teve 4 anos de
escolaridade e sua mãe nunca estudou. Toda a escolaridade de Clara foi realizada na
escola pública. É católica e trabalha como ajudante de serviços em educação, e bolsista
do PIBID, à época da realização da entrevista. Como responsável pelo sustento da
família, Clara afirma que estar na Universidade para ela é uma grande luta pessoal, pois
precisa, como muitos alunos trabalhadores, conciliar o trabalho, a família e os estudos.
As atividades de lazer de Clara não são muito variadas, dado o fato de que o acesso a
bens e serviços ainda é restrito às populações que residem no campo. Ela afirma que foi
pela primeira vez ao cinema após a entrada na Universidade. Suas atividades de lazer
praticadas com mais frequência são o esporte e a Literatura. Ela gosta de ouvir músicas
e frequentar casas de amigos, festas religiosas e de família.
62

Apoderar. pron. Apossar-se; assumir a posse de: apoderou-se das propriedades dos pais; alguns
prefeitos apoderaram-se do dinheiro público. Figurado. Tomar posse e ter o domínio moral e/ou
psicológico sobre alguém; deixar-se possuir por: o sentimento de felicidade apoderou-se da família. v.t.d.
Possuir; conceder posse; dar ou ocasionar domínio de: os proprietários apoderaram os pertences alheios.
Apoderamento por sua vez é: s.m. Ato de tomar posse de alguma coisa que não lhe pertence:
apoderamento de bens alheios; apoderamento de direitos autorais.
Figurado. Ação de se apossar de algo (concreto ou abstrato): aquilo foi um apoderamento dos meus
sentimentos. Ação ou efeito de apoderar, de se apossar de alguma coisa. Disponível em:
http://www.dicio.com.br/apoderar/
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Ler, estudar e namorar são outras atividades listadas por Clara no seu dia-a-dia.
O acesso ao computador foi permitido após a entrada no Curso de Licenciatura, pois
Clara foi beneficiada com a Bolsa auxílio de Informação Digital da FUMP.
As formas da escrita mais presentes no cotidiano de Clara são anotações,
mensagens, poemas e bilhetes. Ela utiliza a internet, mais especificamente as redes
sociais, e escreve com mais frequência em cadernos, sob o formato de mensagens
póstumas, de aniversário e de homenagens diversas. Clara afirma que seu
desenvolvimento e amadurecimento pessoal acontecem em diversos espaços: dentro de
sua família, na Igreja, na escola, no seu trabalho e no seu grupo de amigos.
A entrevista com Clara trouxe revelações contundentes sobre a forma como a
escrita está localizada em sua vida e como a escola aparece articulada para ela como o
local de referência da construção dessa escrita. Ela revela em sua narrativa as
dificuldades que enfrentou para ter acesso à escola, o que foi realizado longe de sua
comunidade, em um colégio que funcionava no formato de internato rural.
Clara se posiciona sobre sua entrada na escola e na sua relação com o
conhecimento escolar ao afirmar que ―as experiências minhas lá da escola foi boa. A gente
ia a pé para a escola. Cheguei lá eu tinha facilidade em aprender e sempre me dei bem com as
professoras, conversava bastante, mas na hora de aprender, aprendia‖. Clara afirma ainda

que sempre teve facilidade em aprender e traz para a sua narrativa a figura da mãe como
aquela que apresentou a escrita a ela. Nesse sentido, Clara destaca que quando eu fez o
pré escolar , a mãe, mesmo que ela não tem estudo, ensinou a ela as vogais e os números.
Afirma categoricamente e orgulhosa ―eu aprendi com a minha mãe‖.

A experiência escolar marca a narrativa de Clara de forma contundente e eficaz.
Ela garante que a escola garantiu meios de fazê-la progredir. Clara argumenta que

a experiência lá da escola foi boa, eu sinto até saudade da infância
apesar de que tinha essa luta de ir pra escola e tal. Que era um
pouquinho longe, mas eu não reclamo disso não. Acho que tudo serviu
pra mim ser o que sou hoje. (Clara)

Uma experiência que por vezes foi conflituosa e de lutas seja pela entrada ou
pela frequência ao espaço escolar. Assim, as condições físicas e materiais da escola
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ganham destaque na narrativa de Clara, quando confirma o fato de que nem todas as
pessoas de sua família conseguiram passar na prova do Colégio Interno, destacando
também o papel seletivo e excludente da escola. Afirma Clara,

Porque antes não tinha escola, nem pra ir de ônibus, então quem
quisesse que os filhos estudassem teria que ir pra cidade. Aí lá era por
meio de exame de seleção, eu fiz a prova eu passei, minhas irmãs
fizeram e não passaram. Ai eu fiquei no Colégio interno. Estudei lá 5ª,
6ª , 7ª e 8ª série não era ano que falava. E foi uma experiência boa
também, eu não tenho o que reclamar a gente convivia com várias
meninas. (Clara)

Ou até mesmo pela forma de organização que exigiu de Clara um
posicionamento diferenciado como estudante, já que a escola se configurava como um
espaço de trabalho e estudos

A escola era regime como se fosse uma EFA, o regime de alternância,
porque de manhã estudava, a tarde a gente ia para a oficina de
bordado, aprender bordar, ia pra Horticultura ajudar cuidar da horta,
cuidar das plantas. E era um rodízio.

Clara retoma o tema central da narrativa em um certo momento da entrevista de
forma surpreendente e acrescenta que além de escrever muito ela sente grande prazer
pela leitura
E a experiência minha com a escrita é uma experiência boa, eu gosto
de ler, eu gosto de escrever. Nessa época, na minha trajetória eu
sempre gostei de fazer redação, de ler, gostava muito de ler livros de
romances, livros de ação e de aventura. Eu não sou boa de memória
para listar livros assim de autores, de quem, mas era assim, romances,
poemas, coisas que falam de amor, de saudade, aquela coisa. E
quando era pra fazer uma redação, essas coisas, eu sempre fui bem
nessas partes de escrever, então eu gosto muito de escrita e da leitura.
(Clara)

Uma das afirmações de Clara para esse gosto está associada ao fato de que
sempre teve que lutar muito para estudar, seja pelo acesso dificultado à escola ou até
mesmo pelo nascimento dos filhos que a impediu de estudar por alguns anos. Ainda
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assim, afirma que ―no ENEM de 2007 minha nota do ENEM foi ótima e o tema era o
poder de transformação da leitura e eu fiz uma redação com esse tema‖,
possibilitando-nos entender que a prática da escrita permanece constante em sua vida,
associada ao prazer que tem pela leitura.
Ao ser indagada sobre o que a escrita significa em sua vida, Clara revela que
essa aprendizagem está ligada diretamente à sua condição de futura professora

Pra mim é transformação mesmo porque através da leitura, da escrita,
igual com crianças, no caso, minha perspectiva de futura professora,
eu acho que eu vou conseguir fazer que eles também se apaixonem
pela escrita e pela leitura, porque através disso adquire apoderamento,
você sabe entrar e sair de qualquer, como diz lá na minha região: de
qualquer repartição. Qualquer nível social, qualquer reunião você
consegue sair bem. (Clara)

E revela também o motivo pelo qual se dedica a uma escolaridade longa

Porque quando ce tá estudando que ce tá preparado não existem
diferenças socioeconômicas. Na leitura, uma pessoa de classe menor,
de classe popular, mas que esteja preparado ele enfrenta um... ele
compete com um outro. Da mesma forma, com a mesma capacidade
porque são capazes também. (Clara)

Clara afirma que há uma mudança que tem sido vivenciada por ela, no contato
com outro ―universo‖ de possibilidades, que a Universidade apresenta a ela, ―e, depois
que a gente tá aqui é outro universo. É muito diferente, do mundo nosso, do convívio,
da realidade nossa.‖
A estudante fala de mudanças ao chegar ao curso superior. Ela confirma que as
mudanças advêm do contato com outras formas e maneiras de conhecer, e que a
realização de um curso superior ultrapassa a condição de se ter um diploma.
Para Clara, o que a Universidade pode trazer a ela em benefícios é ampliado pela
visão sobre o que a Universidade significa. Ao abordar a questão do conceito de
Universidade, ela nos permite entender que o conceito, a nota de tal instituição equivale
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ao trabalho comprovado quando se chega até essa instituição, seja pela abertura ao
conhecimento, seja pela forma como os professores encaminham o aprendizado.
Afirma Clara,
Muda...porque aqui é bastante conhecimento ao seu alcance. É igual
UFMG. Eu nunca imaginei eu na UFMG. Ai, quando teve esse curso
eu falei assim. Mas gente o que na UFMG é tudo. E eu vi que tinha
assim essa oportunidade de eu estar. Pra mim foi tudo. E quando eu
cheguei foi mais tudo ainda. Porque eu pude ver que realmente tem
aquela dimensão de aprendizado. Tem um conceito, é um conceito de
tal Universidade e quando você chega você vê o que realmente é a
Universidade. Professores conceituados, o que você aprende, a visão
de mundo é outra, é um universo de aprendizado, é apaixonante. E as
pessoas que a gente conhece? Então né? (Clara)

Ao retomar a escrita em sua vida e como ela permeia seu cotidiano 63, Clara
apresenta as cartas como modos de escrita que serviram para organizar suas escritas.
Destaca-se, aqui, o fato de que Clara diz de um roteiro para a escrita das cartas. Além da
demarcação dos elementos que compõem o texto das cartas, ela também apresenta um
outro elemento, que está localizado no interior do texto escrito, ao afirmar que seguia
todo um roteiro para esta escrita. Clara acreditava que esta assertiva ― Estou escrevendo
essa carta para dar as minhas notícias e ao mesmo tempo receber as suas‖, compunha
os elementos caracterizadores do suporte textual ―carta‖, misturando-o com o cabeçalho
Teve essa de cartas, nós passamos por esse tempo e, é muito gostoso,
era tipo assim: - Olá, tudo bem com vocês. E assim... ― Estou
escrevendo essa carta para dar as minhas noticias e ao mesmo tempo
receber as suas‖. Eu era toda... e seguia todo um roteiro. Aí depois
quando eu fazia esse cabeçalho, eu falava: _E aí mãe, o que senhora
quer perguntar? Ai ela falava e eu escrevia, sabe? (Clara)

A contribuição de Clara aos moradores da Comunidade em que residia encontrase evocada no fragmento
Lá na comunidade, às vezes, também, os outros moradores de lá que
às vezes não tinham, não sabiam escrever ainda, procurava a gente pra
tá escrevendo pros parentes que morava longe, essa esperança de
63

A noção de cotidiano dialoga com Certeau quando o apresenta como sendo um lugar onde os sujeitos transitam
sempre de modo singular e único, em virtude do próprio dinamismo intrínseco ao viver. CERTEAU, M. A invenção
do cotidiano 1: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.Para outras referências aos estudos do cotidiano indicamos:
OLIVEIRA, I.B. O campo de estudos do cotidiano e sua contribuição para a pesquisa em educação. In: Carvalho, J.
M. et al. Desafios da educação básica e pesquisa em educação. Vitória: EDUFES, 2007a.
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cartas. Eu quando tinha 17 anos arrumei um namorado que morava
longe em Brasília DF - São Francisco e eu anda comuniquei com ele,
nos dois anos que eu namorei com ele, por carta. (Clara)

As mudanças das formas de escrita após a entrada na Universidade são vistas nas
palavras de Clara quando afirma
A experiência de entrar na Universidade eu vi que a minha escrita ela
era comum. E que com a Universidade ela podia enriquecer. Por quê?
Porque quando eu tive contato com palavras que eu não conhecia, com
vocabulário diferente sabe? (Clara)

A carta de intenções escrita por Clara, na entrada do curso, retoma a vivência
com as cartas em seu cotidiano, mas, agora, Clara entende que é de outra carta que se
trata. Essa carta significou para Clara a entrada em um outro universo da escrita e, com
isso, um mundo diferente para ela
Primeiramente foi aquela carta que foi meu contato com faculdade que
teve que desenvolver a escrita, então eu fui lá e descrevi porque que
eu tava, porque eu gostava da área de Língua, Artes e Literatura e
porque num curso voltado pro campo eu vi nele a oportunidade de
ajudar e de socializar no meio onde é que eu vivo a partir ...
melhorando...ajudando os outros sujeitos que estão lá. (Clara)

Assim, Clara passa de um universo de escrita para outro. Ela pode viver a
passagem porque para ela a escrita ―é como se fosse um tesouro. Sabe... uma jóia bem
valiosa. Porque que eu avalio a escrita como uma jóia, como um tesouro ou uma jóia
bem valiosa? E Clara insiste na escrita como ―uma arma de apoderamento‖, pois para
ela, ―a partir da escrita, a gente tem poder e a gente ganha poder com a escrita. A escrita
para mim ela é algo que eleva, a gente, sabe? Tira a gente de uma situação, de uma
situação vamos supor, de uma situação comum e transforma ela‖.
Clara retoma e recorda das aprendizagens do Curso. Ela sente-se maravilhada
com este novo estado das coisas, com a forma como os professores lidam com a escrita,
com a linguagem oral e com a apresentação de palavras novas.
Só que quando eu cheguei na faculdade eu vi que a minha escrita
estava carente, que ela estava tipo assim, é uma palavra as vezes forte,
assim estava empobrecida. E precisava enriquecer: palavras
diferentes, que eram diferentes das palavras que gente estava
acostumado usar. Aqui a gente ouve falar umas palavras bem mais...
tem umas que eu anoto. Ai depois eu chego e procuro o significado.
Tem umas lá na faculdade, porque é tudo assim diferente. (Clara)
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Ela referiu-se à palavra contexto de uma forma muito elaborada a partir das
experiências vividas na sala de aula após a entrada na Universidade. Afirma Clara,
―então minha experiência quando eu cheguei na faculdade, eu vi um universo de
palavras assim, que eu não conhecia sabe‖.
Ela havia escutado esta palavra e elaborou outra interpretação a partir da
abordagem realizada pelo professor com os elementos que já estavam disponíveis em
sua experiência, mas de forma ainda não percebida. Isso quer dizer que Clara ainda não
havia sido pressionada pela inferência.
É...igual quando ele fala lá muito no contexto. Pra mim contexto era
coisa, uma palavra que você poderia usar em qualquer momento, mas
quando eu cheguei aqui, um exemplo: quando fala no contexto da
Educação do Campo é tão, como diz o Gil, tão macro, tão grandioso,
tão amplo esse contexto. E se eu vesse essa palavra antes ia passar em
branco. Eu ia ler lá: o contexto disso. Hoje não, quando eu vejo
―contexto‖ eu já falo;‖ oh...é algo abrangente‖, tá. Então quando eu
cheguei foi essa riqueza de palavras que eu ouço na UFMG que me
encantou mais ainda. (Clara)

Jodelet (2001) busca em Moscovici a sustentação da abordagem sobre o papel da
comunicação, que, por sua vez, incide sobre as representações sociais em três níveis: ao
nível da emergência das representações, dos processos de formação e das dimensões das
representações relacionadas à edificação das condutas, formando, este último, os
sistemas de comunicação midiáticos.
Ao abordar o nível da emergência das representações sociais, afirma ser a
pressão à inferência um dos fatores que possibilita ao sujeito agir diante de certa
situação. Isto posto, é permitido pensar que Clara está pressionada pela entrada na
Universidade, e que as representações sobre a escrita que trazia de suas experiências
vividas compõem o quadro que, agora, se instaura para Clara: ela precisa saber diferente
do que já sabia.
A leitura aparece para Clara como coadjuvante na construção a escrita
Só que eu sempre alio a escrita com a leitura sabe? Eu penso assim: Quanto mais se lê mais se escreve e quando mais se escreve mais se
lê. A partir da hora, quando a gente gosta, toda pessoa que gosta muito
de ler, gosta muito de escrever sabe? Eu geralmente quando eu leio
um livro eu geralmente leio ele e vou rabiscando sabe? Sobre o que eu
penso sobre ele, sabe? Então pra mim a escrita é uma ferramenta de
apoderamento. (Clara)
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Ela entende que só aprende escrever aquele que aprendeu a ler. Notadamente
retirada do saber da experiência, essa assertiva de Clara ajuda a ela entender que não irá
construir um conhecimento científico-acadêmico sem a disposição para a leitura. Ela
afirma

Eu falei. É. Eu vou descobri, eu vou enriquecer mais meu vocabulário,
vou conhecer e são palavras que uma liga à outra. Quando você tá lá
que ouve uma frase, às vezes sai três ou quatro palavras tudo diferente
do cotidiano da gente lá. Sabe... as palavras... Então, funciona a escrita
porque a gente costuma anotar, tomar nota. É igual, e vou aproveitar e
te perguntar uma, porque eu pesquisei e não consegui com clareza:
caráter híbrido da identidade camponesa. O que é que é? (Clara)

Clara consegue passar de um lugar a outro, evidenciando que as aprendizagens
se produzem em formato espiral, ampliando-se e retornando ao conhecimento que
outrora fundamentou o processo:

Vamos supor então no caso dessa frase que ouvi: caráter hibrido da
identidade camponesa. No caso, quer dizer, que o campo não está
mais
sozinho?
Está
sempre
sofrendo
a
influência?
Ah...então...palavras como essas, como híbrido que eu vou ouvindo,
que eu não conhecia, não estava assim, às vezes se eu já tinha ouvido,
mas passava a limpo, eu não tinha aquele despertar de conhecer o que
que significa, o que que eu tô falando e o que eu tô escrevendo e agora
na Universidade eu tenho preocupação, quando eu escrevo, às vezes
eu não tenho coragem de usar certa palavra se eu não saber se ela
adequa naquele contexto. (Clara)

Uma descoberta de si e de um outro como revelador de conhecimentos, portador
de mensagens que permitem à Clara passar de uma representação anterior a outro lugar,
confirma-se em sua narrativa. Além disso, a fase de descoberta a que Clara se refere
evidencia que havia uma forma de lidar com a escrita que é modificada ao entrar no
curso. A mudança também pode ser percebida em relação às teorias que vem estudando,
pois Clara percebe-se enquanto sujeito-pesquisador
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Eu agora, no momento eu sinto em fase de descobrindo eu mesma,
nessa parte. Porque. Porque é igual eu te falo, o caráter que eu
escrevia, era o mais romântico, o mais sentimental, o mais emocional,
e agora eu tô despertando outros lados, conhecendo por exemplo o
lado critico, sabe? Que eu tô achando muito...igual os livros sobre a
escrita e as Línguas, a escrita, a língua, a oralidade. Os livros da
Magda Soares, as apostilas, o que tem ela. Ela tem um jeito, a visão
dela de ver, eu já achei muito interessante sabe?

Clara percebe que a língua pode significar um lugar de discriminação, e a escola,
um ambiente propício para disseminar as separações entre as classes sociais

E vendo aquilo eu vi que realmente pode ser que a escola tem que
receber essas crianças com outra abordagem que não a abordagem
preconceituosa de achar que eles não têm capacidade, sabe? Ou que
eles têm deficiências cognitivas sabe? Que a escola não deve
considerar assim e sim avaliar as capacidades, mas de outro ponto de
vista geralmente nas escolas há sim o preconceito com as crianças de
camadas populares que chegam lá, falam que o vocabulário deles é
pobre, que eles não tem capacidade, deixa lá pro canto...ah, aquele ali
é um caso perdido, um caso sem jeito. E eu acho que não existe
ninguém que é caso perdido, ninguém que é caso sem jeito. (Clara)

Clara revela como dá conta de escrever evidenciando que as marcas no papel são
reflexos de um pensamento elaborado

Eu rascunho. Às vezes eu escrevo de uma vez, mas às vezes eu
rascunho também. Quando é uma mensagem eu geralmente escrevo de
uma vez, mas quando é algo que expõe mais a opinião eu rascunho.
Entendeu? Mas quando é uma mensagem, uma coisa mais de
romantismo, simplesmente vai fluindo, vem as palavras e eu vou
escrevendo. Mas quando não é, se for algo que tem que ser mais
crítico, às vezes eu vou dando umas aparadinhas, isso aqui não tá
bom, isso aqui tá. (Clara)

Na narrativa de Clara, entendemos que ela está elaborando as condições de
escrita após a entrada no curso e está apossando-se de um saber que antes não possuía.
Para Clara, que considera a escrita um lugar de apoderamento, seus sinônimos: possuir,
dominar, tomar, invadir, ocupar, apossar oferecem a ela a possibilidade de movimentar354
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se de um lugar a outro, e, nesse movimento, nos revelar uma trajetória de reelaboração
da escrita dentro de sua trajetória escolar e acadêmica.

Helena: “_Meu Deus tá tudo errado, isso aqui não tá certo não. Mas a gente vai
aprendendo, né?”: das representações sociais de autoria ao movimento de
reelaboração da escrita

Helena tem 18 anos. Mora com os pais em uma casa própria no campo, são
católicos e à época da entrevista o pai estava desempregado. Sua mãe realiza atividades
domésticas. A escolaridade dos pais de Helena é o ensino fundamental cursado até o 5º
ano.
A formação escolar de Helena se deu na escola pública. Ela afirmou que o meio
de renda principal da família é o Bolsa-família e uma pequena ajuda financeira vinda
dos avós.
As atividades preferidas e realizadas frequentemente por Helena são ler, dançar
e ouvir música. Sobre as práticas e as condições de escrita de Helena encontramos
anotações, letras de músicas, mensagens e seu diário pessoal. Escreve com mais
frequência no twitter, facebook e na plataforma Moodle.
Os suportes materiais da escrita mais utilizados por Helena são o caderno e a
agenda. Ela classifica como escritas importantes já realizadas em sua vida, O Livro de
Memórias da LAL 2014, as mensagens e as preces da Igreja e o diário pessoal. Helena
escreve com frequência e preocupa-se com temas ligados a emprego, saúde e educação.
A narrativa de Helena traz elementos que vão se configurando em uma história
muito próxima com a escrita.
Helena argumenta sobre a participação da família em sua narrativa,
eu fui muito influenciada pela minha família, pelo fato de mãe ter
aquela vontade de ser professora ela sempre incentivou assim, e o
sonho dela é ver eu e meu irmão com futuro assim, com futuro que ela
fala que ela não pode ter, justamente porque não teve oportunidade.
(Helena)
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Uma narrativa que evoca detalhes, em que aparece a figura da mãe associada à
aprendizagem da leitura, às lembranças das revistinhas de Chico Bento e Mônica que os
tios mandavam de presente da cidade, às recordações das primeiras palavras que
aprendeu, ao gosto pela leitura que, mesmo em face das dificuldades de acesso,
chegavam também por meio das bulas de remédios que o pai comprava para o gado.
O contato inicial com a escrita se deu por meio da escola e da escrita de diários.
O acesso a livros se deu após a entrada no curso de Licenciatura. Helena afirma que está
tendo oportunidade de estar mais perto de leituras diversas, além daquelas a que tinha
acesso: mensagens da Igreja, teatros religiosos, catecismo e leituras como dirigente dos
cultos de domingo.
Helena assegura que há uma relação entre o acesso e o uso de forma
contundente. Quando ressalta a ausência de livros, de biblioteca pública, e de
investimentos na oferta de possibilidades para ler e escrever. Helena evidencia essa
ausência quando afirma
lá não tem biblioteca, não tem o acervo de livros da escola é livro
didático, entendeu? Então assim, revista, não tem essa revista que eles
assinam e que leva, não tem isso jornal também não tem, então assim
o que a gente costuma ler lá são revistas que as pessoas vêm de fora e
leva, são jornais que vem embalando alguma coisa, as vezes a gente
pega notícia lá que já passou a tempos, né? (Helena)

O gosto pela leitura foi se desenvolvendo em sua trajetória de uma forma
intensa: cartas de amigos, de amor, escritas do diário pessoal. E ela assevera que ser
professor será ―poder ensinar, transmitir o conhecimento adquirido para alguém, em
forma de educação. ‖
A escrita para Helena também tem a função de tirá-la da timidez. Para ela,
colocar no papel o que está sentindo é uma forma de sair da inibição que tem quando
precisa expressar-se publicamente. Essa identificação da escrita como organizadora de
emoções vem de sua dedicação à escrita de seu diário pessoal.
Ela afirma gostar de autores que escrevem relatos autobiográficos. O diário
pessoal agrega algumas características que fazem desses relatos pessoais textos
diversos, tanto quanto seus escritores. Assim, essas histórias verídicas, registram
acontecimentos que são escritos em primeira pessoa, em ordem cronológica. Possuem
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um caráter intimista e confidente. Percebe-se nesse texto, a subjetividade e
espontaneidade do autor. A escrita confessional, por meio de um vocabulário simples,
com a presença de vocativo e em linguagem informal, aparece assinado e revela o que
alguns autores têm denominado ―escritas de si‖. (Ionta, 2011, p.91).
Nesse sentido, pode-se entender que a escrita de si revela para Helena uma
escrita de afirmação, em que sua individualidade é expressa, para além de uma ―escrita
dos que não escrevem‖.
Lejeune (2008.p.113) pondera sobre tal escrita ao dizer sobre a publicização
destas narrativas
Escrever e publicar a narrativa da própria vida foi por muito tempo, e
ainda continua sendo, em grande medida, um privilégio reservado aos
membros das classes dominantes. O ―silêncio‖ das outras classes
parece totalmente natural: a autobiografia não faz parte da cultura dos
pobres (LEJEUNE, 2008, p. 113).

É a primeira escrita, sem publicidade externa, mas que detém uma autoria de
lutas pelo acesso a outras formas e contatos.
A chegada à Universidade vai revelar uma escrita temerosa e tímida e esse medo
faz com que Helena afirme em sua narrativa que não escreve mais. Ela se estranha
enquanto escritora, não é mais o centro das atenções dos colegas que antes a
consideravam a ―poeta da sala‖. Ela diz: ―É muita gente que sabe muito mais coisa do
que eu, eu me apaguei aqui dentro, eu fiquei apagada aqui‖.
Helena fazia rascunhos sempre e para escrever na Universidade sente que não
pode mais fazê-los, devido à cobrança do tempo da escrita. Ela destaca ―então eu tenho
essa dificuldade em sala quando fala assim, é pra entregar daqui a pouco‖.

Helena está modificando as representações sociais em suas formas de lidar com
a escrita, porém, em um movimento tenso entre as formas já constituídas por ela e a
escrita exigida no espaço acadêmico. Para ela, a escrita tem se mostrado objetiva,
contudo Helena já compreendeu que essa objetividade não é a marca mais complexa de
sua elaboração.
Considerações finais
357

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

As representações sociais das mulheres trazidas no texto revelam a escrita
emergente nas situações cotidianas e/ou aprendidas a partir da escola e dos processos de
alfabetização. Elas recorrem às suas experiências sobre a escrita e reelaboram e
modificam suas representações sociais sobre esse objeto. No movimento da mudança
das representações evocam as trajetórias de suas aprendizagens escolares e entendem
que a escola se constitui espaço de lutas e de transformação. Ressaltam o valor e o papel
da Universidade em suas trajetórias e destacam a luta pela educação pública e gratuita e
de qualidade social.
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Análises de práticas avaliativas realizadas no ciclo da alfabetização. É
possível avaliar levando em conta a heterogeneidade em sala de aula?

Emmanuella Farias de Almeida Barros
Universidade Federal de Pernambuco

Resumo: A alfabetização entendida como um processo cíclico e heterogêneo vem despertando
o interesse de pesquisadores que, preocupados em entender esse fenômeno, buscam estudá-lo e
aprofundá-lo a partir de diversas perspectivas. Baseado nisso, este estudo se propõe a analisar
duas práticas avaliativas desenvolvidas numa turma de 1° ano do ciclo da alfabetização em dois
cenários diferentes, Garanhuns e Recife. A pesquisa assume uma perspectiva qualitativa e foi
desenvolvida a partir de dois estudos de caso. A opção por esse tipo de pesquisa se deu porque
uma abordagem qualitativa nos ajudou a observar e focar nas práticas avaliativas realizadas. Os
resultados indicaram que a principal diferença entre as educadoras reside nas práticas de leitura
e escrita, pois, enquanto a professora de Garanhuns valorizava o ensino da leitura, a outra
professora dava ênfase à escrita. Entretanto, cada uma adotou uma postura preocupada com as
individualidades e as heterogeneidades de conhecimento das crianças.

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura e Escrita. Avaliação.

Introdução

Muito se tem afirmado sobre as melhores atividades de leitura e escrita
desenvolvidas na escola e um dos aspectos que influenciam a discussão sobre o ensino
dessas atividades é a concepção teórica de ensino e aprendizagem. Soares (2003)
apresenta um esboço histórico, em seu artigo sobre alfabetização e letramento,
mencionando três correntes: a) behaviorista b) cognitivista c) sociocultural.
No enfoque behaviorista, predominante na década de 70, a criança é dependente
de estímulos, é passiva e precisa da intervenção constante do educador para ser bem
sucedida na escola. Essa tendência exerceu grande influência na educação brasileira
com as contribuições do americano Skinner.
Ainda conforme Soares (2003) é possível constatar que, mais tarde, em meados
da década de 80, o ensino brasileiro estava sob a influência da teoria piagetiana e do
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desenvolvimento intelectual das crianças, mais especificamente com contribuições de
Emília Ferreiro e Ana Teberosky, a partir da exposição da psicogênese da língua escrita,
o que ocasionou uma ruptura do paradigma behaviorista que foi substituído pelo
cognitivista. Nesse cenário, a criança passou a ser vista como um ser ativo, que interage
com a língua, tornando-se também responsável pelo seu aprendizado. Com isso, este
trabalho seguirá a perspectiva da psicogênese da língua escrita, levando em conta todas
as contribuições advindas dessa corrente teórica.
A partir dessa corrente, foi proposto um aperfeiçoamento do modelo cognitivista
para o sociocultural. Nessa nova linha teórica, a alfabetização deve ser contextualizada,
pois antes de iniciarem sua vida escolar as crianças já possuem um conhecimento prévio
e é a partir dessas experiências pessoais que os educandos poderão atribuir significado à
língua. Na teoria vygotskiana, a interpretação acerca do processo de ensino e
aprendizagem mostra que a linguagem é tipicamente humana e acompanha o ritmo de
desenvolvimento do homem, e o professor, como principal agente desse processo, tornase o condutor na esfera da alfabetização, uma vez que a participação do outro é
fundamental para o progresso na aprendizagem.
Essas reflexões, apresentadas no mencionado artigo de Soares (2003), sugerem
que a construção do conhecimento não é repetitiva e mecânica, mas sim um processo
capaz de envolver troca, diálogo e participação dos sujeitos sem dissociar o aprendizado
do contexto social. O que ocorre é que durante anos tem sido discutida a melhor forma
de ensinar as pessoas a ler e a escrever e, ao mesmo tempo em que essas práticas são
repensadas, surge uma preocupação com a avaliação. O que nos leva a reconhecer que
tanto o ensino da leitura e da escrita como a avaliação são questões que coadunam e
precisam andar juntas na etapa da alfabetização.
Nesse contexto, a avaliação é enxergada como uma ação de observação e escuta
constante por parte do educador e diversos instrumentos podem ser utilizados a fim de
contemplar a diversidade que compõe a sala de aula. Isso acontece porque todo grupo
social é heterogêneo e na escola essa realidade não poderia ser diferente.
Sendo assim, um fenômeno heterogêneo no campo educativo, pela
multiplicidade que o compõe, não se reduz a um tipo, mas podemos falar em tipos, seja
no âmbito individual, social, e as heterogeneidades que acompanham os alunos com
necessidades educacionais especiais. Contudo, este trabalho tem como foco o percurso
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escolar, lançando olhares sobre os tipos de conhecimento que tornam cada criança
singular. Por isso, os objetivos da pesquisa estiveram voltados para entender como as
crianças do 1° ano no ciclo de alfabetização foram avaliadas levando em conta os
diferentes conhecimentos que cada uma possuía acerca do sistema de escrita alfabética.
Além disso, procuramos investigar como as duas professoras, pertencentes a dois
municípios diferentes, Garanhuns e Recife, avaliaram seus alunos e quais instrumentos
foram utilizados. Neste estudo as professoras não são nomeadas, respeitando a
identidade das mesmas.
A proposta do ciclo de alfabetização surge como forma de minimizar os índices
de reprovação no final da primeira etapa do primeiro grau, na qual houve uma
ampliação do processo de alfabetização para três anos inicialmente e agora dois anos,
conforme orientação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
De acordo com Mainardes (2007), há uma distinção entre em ciclos de
aprendizagem e o ciclos de formação, pois o primeiro busca a organização de diferentes
crianças, de diferentes faixas etárias que podem ser retidas no final de dois ou três anos,
caso não consigam atingir os objetivos de aprendizagem propostos. Já os ciclos de
formação são baseados nas fases do desenvolvimento humano e defendem
agrupamentos etários sem retenção, assumindo, portanto, uma proposta mais radical.
Assim, iniciando mais cedo no Ensino Fundamental, mediante os ciclos de
aprendizagem, as crianças também iniciam mais cedo no processo de aquisição do
sistema de escrita alfabética. Medida essa que pode garantir um melhor aproveitamento
escolar, já que desde o seu ingresso, no 1º ano, as crianças devem dominar o sistema
escrito, sendo instigadas, posteriormente, a consolidar esse conhecimento. (Morais,
2007).
Por fim, destacamos que este estudo tem a sua relevância, tanto por contribuir
com uma pesquisa que se concentra na avaliação do cotidiano escolar, com um viés
formativo, como também por refletir de que modo a heterogeneidade pode ser
contemplada no ato de avaliar.

1 A heterogeneidade de conhecimento no 1° ano do ciclo de alfabetização
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Começar esse tópico discutindo sobre as diferenças de conhecimento na etapa
inicial da alfabetização me parece ser algo natural e característico. Posto que crianças
que vem de culturas diferentes têm processos de socialização da linguagem diferentes.
Crianças que vem de classes sociais diferentes podem ter percepções sobre a leitura e a
escrita também diferentes. Não é de se estranhar que, por exemplo, pais analfabetos, que
sempre ganharam a vida trabalhando, valorizem muito mais o trabalho, seja ele qual for,
do que o aprendizado construído na escola.
Por outro lado, filhos de pais mais escolarizados veem as práticas de leitura e
escrita como fundamentais, independentemente da profissão que seus filhos vão seguir.
As orientações são divergentes e isso influencia no aprendizado da criança na escola.
Então, o que tentamos argumentar é sobre a naturalidade e normalidade dessas
eventuais diferenças entre os alunos. Pessoas de classes sociais diferentes podem
aprender de maneira desigual pelas circunstâncias de vida que indicaram modos de
pensamentos diferentes. Quando menciono acerca da questão cultural e social das
crianças vem à tona um dos três tipos de heterogeneidades mais recorrentes no seio
escolar, aquele que diz respeito ―às diferenças socioeconômicas culturais, religiosas,
etnicorraciais, de gênero, de orientação sexual, físicas existentes entre as crianças.‖
(LEAL, SÁ e SILVA, 2018, p.16).
Outro ponto relativo à heterogeneidade na educação se refere às crianças que
possuem necessidades educacionais especiais e, por isso, precisam de profissionais e
cuidados especiais para atender as suas necessidades.
Um terceiro bloco sobre a heterogeneidade diz respeito à diversidade de
conhecimentos, que é marcada pelas diferenças individuais, as trajetórias de vida e os
níveis de conhecimento que não são sempre os mesmos, mesmo que as crianças estejam
na mesma faixa etária, inseridas na mesma turma e aprendendo de modo simultâneo.
Isso ocorre porque nenhuma criança é uma cópia da outra, todas tem sua maneira
particular de construir seu conhecimento e as heterogeneidades no campo social
influenciam essa construção.
É por isso que ao estudar a heterogeneidade de conhecimento precisamos
analisar com cuidado e atenção o espaço escolar e a sala de aula para que possamos
perceber os elementos menos visíveis que ocasionam a heterogeneidade. Leal, Sá e
Silva, (2018, p.18) argumentam que:
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é necessário que, além de buscarmos estratégias didáticas para
lidar com a heterogeneidade quanto aos níveis de conhecimento,
aprofundemos as reflexões sobre currículo, desnaturalizando a
ideia de que a escolha dos conteúdos escolares é neutra e não
influenciada pelas diferenças entre grupos sociais (os saberes
valorizados são os que circulam em determinados grupos sociais
e não em outros, por exemplo). É preciso também, ao tratar
sobre tal tipo de heterogeneidade, reconhecer que aspectos
socioafetivos estão imbricados com os aspectos cognitivos e que
na escola, como em outros espaços sociais, determinados grupos
sociais são mais acolhidos que outros.
Com isso, o professor deve ser sensível à diversidade e trabalhar com estratégias
didáticas específicas, o que não implica dizer que toda criança precisa ter um
atendimento individualizado e que para cada criança deva existir uma ação diferente.
Contudo, o próprio ambiente da sala de aula, as diferenças e a diversidade podem gerar
um ambiente de troca de experiências e de conhecimento por meio da colaboração.
Dessa forma, lidar com a grande diversidade na sua sala de aula, num primeiro
momento, pode realmente parecer um desafio muito grande, mas é essa mesma
diversidade que pode ser o ponto propulsor da prática docente, possibilitando garantir
ricas experiências na sala de aula.
De início, o professor precisa entender que o fenômeno da heterogeneidade de
conhecimento pode dialogar com outros fenômenos e, a partir disso, criar estratégias
didáticas que possam atender os alunos em sua plena heterogeneidade. Entretanto,
acredito que essa tarefa não cabe apenas ao professor, pois cada educador precisa ter
condições e orientações necessárias no tratamento à diversidade. A escola tem uma
importância muito grande na discussão sobre a heterogeneidade e precisa também
realizar sua função para que os processos de ensino e aprendizagem sejam enriquecidos.
É claro que essa não é uma tarefa fácil, mas se todos fizerem o seu papel e perceberem a
heterogeneidade em sua multiplicidade é possível sim termos êxito na aprendizagem das
crianças.
Portanto, acreditamos que o tratamento da heterogeneidade no 1° ano do ciclo de
alfabetização deve promover a construção e continuidade dos saberes das crianças de
modo a respeitar seus ritmos e níveis de aprendizado. Nesse caso, defendemos que os
conhecimentos que a criança constrói fora da escola com os que ela constrói dentro da
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sala de aula precisam estar interligados e esse ambiente educacional precisa ser crítico,
acolhedor e promover a interação sem julgamentos e preconceitos relacionados às
histórias de vida de cada sujeito.

2 A avaliação da leitura e a escrita na etapa inicial da alfabetização levando em

conta a heterogeneidade de conhecimento
Refazendo o percurso da alfabetização nas últimas décadas no Brasil,
entendemos que precisamos situar, principalmente, duas correntes teóricas que são
recorrentes no cenário acadêmico e que subjazem as concepções de alfabetização mais
difundidas.
Iniciamos, então, com a concepção tradicional de alfabetização, chamamos
assim, por tal concepção adotar os valores do paradigma empirista-associacionista. De
acordo com Soares (2008), o cenário escolar durante as décadas de 1950 e 1960, estava
sob forte influência dessa tendência e nesse contexto a predominância de pesquisas se
pautava na busca por um método mais eficaz ao se alfabetizar.
Tal concepção priorizava o domínio da leitura e da escrita como técnicas que os
alunos deveriam apreender; não eram considerados os seus conhecimentos prévios,
tampouco eram estimulados a errar, tentar, refletir. Pelo contrário, o erro deveria ser
banido para que a criança não corresse o risco de ser ―desvirtuada‖ e acabar
prejudicando a aprendizagem dos demais. Desse modo, as atividades de leitura e escrita
seguiam um paradigma de língua homogênea, partindo do princípio de progressão das
dificuldades, em que a criança vai evoluindo até chegar à compreensão total do código,
e, especificamente ao retratar a escrita, havia uma preocupação com a repetição do
modelo de letra e regras de ortografia.
Nesse contexto, é notório uma concepção seletiva e classificatória do campo
avaliativo, os alunos são considerados uma ―tábula rasa‖ e o professor, como detentor
do saber, é o responsável no repasse do conhecimento. Aliado a essa forma de pensar
excludente e discriminatória, foram registrados no contexto da alfabetização os
chamados ―testes de prontidão‖. De acordo com Morais (2012), os testes observavam
um conjunto de habilidades para identificar se alguém poderia vir a ser alfabetizado. Era
um exame de previsão e diagnóstico que media a capacidade dos sujeitos em relação à
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percepção, memória, motricidade e ―refletia a visão de escrita alfabética como um
código que o aluno aprenderia desde que estivesse pronto.‖ (MORAIS, 2012, p. 39).
Essas medidas avaliativas, utilizadas até meados da década de 1980, reforçavam
as diferenças e contribuíam para o fracasso escolar, já que muitas crianças por não
atingirem a ―maturação‖ necessária ou o conhecimento suficiente para alcançarem a
próxima etapa eram retidas até que estivessem aptas.
Entretanto, a partir dos anos 80, com as contribuições de Ferreiro e Teberosky,
acerca dos estudos sobre a psicogênese da língua escrita64 há um deslocamento no eixo
do ensino para a aprendizagem, já que a criança não é mais vista como passiva e
constrói gradualmente suas hipóteses sobre o sistema de escrita alfabética.
Partindo disso, para aprenderem a ler e a escrever as crianças deveriam aprender
―o que as letras representam e como as letras criam representações.‖ (MORAIS, 2012,
p. 89). Então, toda aquela visão de leitura e escrita superficiais, seguindo o modelo não
era mais pressuposta, já que, tendo em vista um processo evolutivo de aprendizagem, a
criança reconstrói, paulatinamente, seus conhecimentos sobre o sistema de escrita
alfabética a partir de seus conhecimentos prévios.
Felizmente, com as contribuições da teoria da psicogênese da língua escrita, as
práticas e as formas de avaliação foram ressignificadas e um novo cenário começou a
surgir, de modo que passou a ser garantida a promoção continuada, e o erro, nesses
termos, passou a ser visto como necessário a aprendizagem e não mais como algo a ser
banido.
Diferentemente dos testes de prontidão, que davam ênfase à
aprendizagem relacionada ao desenvolvimento de habilidades
perceptivo-motoras, os instrumentos avaliativos de diagnóstico
assumem um caráter investigatório, tentando entender as razões
para as respostas apresentadas pelas crianças ou os ―erros‖
64

De acordo com as autoras, na fase pré-silábica a criança ainda não consegue distinguir entre letras,
desenhos, números e símbolos porque não descobriu como se escreve, ou seja, ainda não percebeu que a
escrita representa a pauta sonora das palavras. Na fase silábica a criança já começa a reconhecer o que a
escrita nota e, para isso, começa a atribuir uma letra para cada sílaba. A fase silábico-alfabética representa
o momento em que a criança passa a refletir com mais propriedade acerca das correspondências entre
letra e som, acrescentando mais letras no interior das palavras. Na fase alfabética, as crianças avançam
bastante em relação às suas hipóteses alfabéticas, e, em sua maioria, conseguem atribuir uma letra para
cada fonema. (FERREIRO E TEBEROSKY, 1999).
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cometidos por elas ao tentar representar o funcionamento do
sistema de escrita. (LIMA; SILVA, 2015, p. 4).
Nesse caso, percebemos que havia dois instrumentos com a mesma finalidade:
diagnosticar. Porém, a dinâmica estabelecida em cada uma deles interferia na concepção
de avaliação a que se filiavam. Isso porque, enquanto os exames de prontidão serviam
para marginalizar as crianças não ―maduras‖ o suficiente para se alfabetizarem, a
avaliação na perspectiva da psicogênese da língua escrita servia para identificar a fase
silábica em que a criança se encontrava, buscando auxiliá-las no aprendizado
significativo do sistema de escrita alfabética.
Com as contribuições da psicogênese da língua escrita observamos que a leitura
e a escrita têm seus papéis ressignificados, o que nos leva a inferir que as práticas
avaliativas também são repensadas, assumindo os moldes de uma avaliação formativa.
Para Sussuna (2005), esse novo olhar para a avaliação implica em situar o fenômeno
avaliativo como reflexão e um processo contínuo, na qual a avaliação como produtora
de resultados e em ações definitivas passa a ser questionada. Contribuindo com essas
reflexões, Hoffman (1995 apud Suassuna, 2005) afirma que a avaliação na perspectiva
formativa não é instrumento de medida e/ou marginalização dos alunos que não
alcançam os resultados esperados, mas sim um instrumento que reorganiza
constantemente o processo de ensino e que subsidia a ação docente, respeitando sempre
o ritmo e o percurso que cada educando faz na construção do conhecimento.
A teoria da psicogênese da língua escrita denota que cada criança tem a sua
forma particular de pensar e refletir sobre o sistema notacional e mais do que classificar
as crianças quanto ao nível de conhecimento, as proposições de Ferreiro e Teberosky se
concentram em entender como as crianças avançam no aprendizado da língua materna.
Pois:
uma das implicações da teoria da psicogênese para o tratamento da
heterogeneidade é o reconhecimento dos diferentes conhecimentos
dos alunos quanto ao nível de compreensão sobre a escrita alfabética,
sendo esta a variabilidade relacionada às oportunidades sociais
escolares de acesso a língua escrita. Isso porque a maneira como o
aprendiz percebe e compreende o sistema de escrita alfabética (SEA)
está diretamente relacionada às aproximações que este já teve com o
objeto de escrita tanto nas situações sociais de uso da língua, ou seja,
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fora do espaço escolar, quanto nas situações de ensino sistemático do
SEA, nas atividades escolares. (SILVA, 2014, p. 32).

Com isso, podemos notar que para a heterogeneidade ser atendida, no que
concerne às praticas de leitura e escrita, se faz necessário uma variedade de ofertas
nessas práticas e que elas se constituam como uma relação de reciprocidade entre o
conhecimento oriundo dentro e fora da escola. Também é importante esclarecer que a
adoção dessa concepção de alfabetização não garante que as heterogeneidades serão
atendidas porque não há uma relação de causa e efeito, mas sim uma contribuição que
nos permite olhar para as diferenças e as singularidades entre as crianças e como a
didatização pode ajudar em intervenções específicas, favorecendo determinados grupos
de alunos.
Nessa perspectiva, alguns procedimentos adotados podem ajudar os professores
no aumento das ferramentas pedagógicas para atender a diversidade ao mesmo tempo
em que seus alunos podem ser favorecidos com uma prática que se volta tanto para o
coletivo como no reconhecimento da idiossincrasia. Silva (2016) aponta em sua
pesquisa, apoiada nos pressupostos de Leal (2005), a necessidade dos professores
alfabetizadores diversificarem os agrupamentos com que os alunos trabalham em sala
de aula, pois a troca e a interação são fundamentais na construção do conhecimento de
maneira ativa.
Outra medida é a adoção de atividades diferenciadas que corroboram para o
atendimento da heterogeneidade. A proposta das atividades diferenciadas pode
acontecer de duas maneiras, o professor pode trazer atividades múltiplas que atendam as
crianças de diferentes níveis de conhecimento, mas também há a possibilidade de uma
mesma atividade possuir diferentes abordagens, como no trabalho com o jogo, por
exemplo, um mesmo jogo pode ter várias finalidades, e através disso as
heterogeneidades podem ser atendidas. Além disso, sem um planejamento adequado e
um olhar atento para as crianças é inviável garantir, sobretudo para aquelas que
encontram mais dificuldades de aprendizado, que recebam o auxílio específico.

3 Metodologia
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No que diz respeito ao tipo de pesquisa a ser utilizada, informamos que este
estudo ocupou a perspectiva qualitativa e foi desenvolvida a partir de dois estudos de
caso. A opção por esse tipo de pesquisa, com ênfase no estudo de caso, se deu porque
uma abordagem qualitativa nos ajudou a observar as práticas de ensino, com foco
principal nas práticas avaliativas realizadas.
Optamos pela metodologia centrada em estudos de caso nos parâmetros
defendidos por Yin (2001), na qual o estudo de caso implica em estudar um objeto
contemporâneo em um determinado contexto social investigando o como e o porquê,
sem o controle dos dados por parte do pesquisador. O autor argumenta ainda que os
estudos de caso se justificam quando há um fenômeno pouco investigado, que é
principal razão dessa pesquisa, discutindo a avaliação no cotidiano escolar e a
heterogeneidade como campos que exigem estudos mais aprofundados.
Os sujeitos desta pesquisa foram duas professoras da rede pública municipal,
sendo uma pertencente ao município de Garanhuns/PE, e a outra que pertencente a
Recife/PE. A turma escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi o 1° ano, do
Ensino Fundamental, que se justifica pelo fato de que nessa etapa os educandos estão
em processo de alfabetização, e esperávamos que já tivessem algumas aprendizagens
relacionadas à apropriação do sistema de escrita, o que nos forneceria instrumentos mais
precisos para entender as avaliações referentes à leitura e a escrita.
Para coletar os dados pretendidos, utilizamos as técnicas de observação para
realizar as análises sobre o encaminhamento docente na avaliação, bem como
minientrevistas realizadas durante o processo de observação de aulas, para entender
melhor os mecanismos de ação docente nas atividades avaliativas.
É importante mencionar que cada sala de aula foi observada igualmente, ou
seja, em cada escola escolhida observamos cinco aulas. Em Recife observamos as aulas
no início de novembro e em Garanhuns no início de dezembro no ano de 2018.
4 Análise dos dados
Como foi destacado no tópico anterior, a pesquisa se desenvolveu em dois
ambientes distintos, de modo que as primeiras observações foram realizadas em Recife,
local em que as provas da 3ª unidade foram realizadas. Nesse município, a professora do
1° ano explicou que faz a utilização de dois principais instrumentos de avaliação, que
368

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

são as avaliações diárias realizadas por meio de atividades tanto em relação à leitura
como em relação à escrita. E o segundo instrumento são as avaliações bimestrais que ela
realiza por meio de provas que a Prefeitura Municipal do Recife e a Secretaria de
Educação elaboram e distribuem durante as quatro unidades nas escolas para que os
professores façam essas avaliações com as crianças.
A prova do 1° ano é composta por vinte questões, e, entre essas questões, vários
aspectos da língua portuguesa são trabalhados, tais como: a apropriação do sistema de
escrita alfabética, análise linguística, leitura e compreensão e produção de texto. Como
já foi dito, essas provas são aplicadas pelos professores e o distrator com as respostas de
cada criança é repassado à coordenadora que preenche essas informações no sistema
eletrônico da própria Secretaria da Educação, sendo esse órgão o responsável por
elaborar o mapa do desenvolvimento das crianças em relação ao aprendizado,
mostrando como elas conseguiram avançar ou se não houve evolução. A partir da
elaboração desse mapa, deve haver a devolutiva da prefeitura para a escola e os
professores, e de posse desse mapa, os professores podem fazer modificações no seu
planejamento para que as crianças tenham suas necessidades de aprendizado atendidas,
sobretudo aquelas que apresentaram alguma dificuldade.
Em relação à aplicação dessa prova em sala de aula, pudemos observar que a
professora leu questão por questão da prova de língua portuguesa e esperou que a
maioria respondesse. Muito atenta ao que aconteceu na sala de aula, ela procurou
acompanhar a resposta dos alunos e percebeu que alguns tinham dificuldades na
resolução de algumas questões, mas de início ela não fez nenhuma intervenção e
prosseguiu a leitura da prova com as crianças. A professora explicou que essa é uma
prova muito extensa que exige muita atenção das crianças em relação às respostas. Além
disso, esclareceu que muitas crianças ficam com dúvidas durante a realização das
provas, e, como ela faz questão de observar a resposta individual de seus alunos,
ressalta a necessidade de desenvolver essa avaliação durante toda a semana.
Durante a semana, a educadora resolveu a prova com as crianças, porém
especialmente na sexta-feira eu pude observar que ela deu mais atenção àquelas crianças
que nos dias anteriores responderam questões erradas ou que não conseguiram
responder a prova completa. Dessa forma, ela sentou individualmente com cada uma
dessas crianças que apresentaram dificuldade na resolução da prova e ajudou-as na
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reflexão e entendimento da questão para alcançar a resposta correta. Durante as
observações, foram realizadas minientrevistas com a professora para indagar acerca da
sua prática e ela explicou que avalia os alunos no dia a dia e utiliza as provas elaboradas
pela prefeitura para avaliar os alunos bimestralmente. Esclareceu que mediante esses
dois instrumentos consegue avaliar bem os alunos.
Também foi questionado junto à professora o porquê da abordagem mais
individual com algumas crianças e ela respondeu que a resolução coletiva da prova não
dá a ela a chance de perceber o conhecimento de cada criança e suas individualidades,
por mais que ela monitore as respostas de cada uma. Portanto, ela considera que às
vezes a criança erra por não ter prestado atenção na leitura dela, por estar pensando
ainda na questão e não ter dado tempo de responder, por não ter compreendido
exatamente o que era pedido, então ela faz essa abordagem mais individual por
considerar que as crianças têm capacidade para responder se tiverem uma mediação
mais direta.
Durante as observações e por meio de suas respostas, notamos que a docente se
mostrou preocupada, sobretudo com a parte escrita, pois ela acredita que é analisando
esses protocolos de escrita que irá conseguir perceber a fase silábica que a criança se
encontra e a partir disso poderá atuar com fins didáticos mais específicos. Nessa ótica,
as atividades de leitura e escrita variam de acordo com as hipóteses alcançadas pelas
crianças durante o processo de aprendizagem. Isso porque, em cada fase: a pré-silábica,
silábica, silábico-alfabética e alfabética, os aprendizes reformulam suas hipóteses sobre
o que as letras notam e como as notam.
Questionamos também sobre a devolutiva dessas avaliações para os pais e ela
explicou que ao final de cada bimestre ela entrega as avaliações realizadas pela
prefeitura juntamente com as atividades que ela desenvolve em sala de aula, sem
atribuição de notas e elabora um relatório para que os pais possam saber o
desenvolvimento dos seus filhos. Ela relatou que o resultado das avaliações serve tanto
para os pais como para ela mesma, para que ela possa sempre remodelar a sua prática de
ensino e fazer os ajustes necessários no planejamento de aula.
Sobre as avaliações feitas diariamente, ela explanou que não faz diariamente
anotações individuais, mas sempre registra aquilo que desperta sua atenção, ou seja, não
escreve diariamente sobre tudo que acontece em sala de aula porque procura ser mais
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específica relatando, por exemplo, se alguma criança avançou em determinado aspecto
da leitura ou da escrita, se a criança apresentou resistência a alguma atividade proposta
ou se ela copiou de alguma criança ao invés de procurar refletir e tentar responder
sozinha. Também explicou que prioriza a escrita das crianças, pois além de conseguir
perceber a fase em que cada uma se encontra para intervir, em sua concepção, a leitura
vem um pouco depois que o aprendiz consegue se apropriar da escrita.
Também é importante ressaltar que a professora demonstrou ter criticidade em
relação à prova elaborada pela Secretaria de Educação, posto que, segundo ela, algumas
questões estavam muito difíceis para as crianças um pouco acima do nível delas, o que
dificulta a resolução da prova. Esse problema não teria acontecido se a própria docente
elaborasse suas provas, visto que, a docente tem a possibilidade de criar suas próprias
provas bimestrais, é uma escolha dela a utilização dos instrumentos da prefeitura,
mesmo ela tendo afirmado que não recebe a devolutiva. Por outro lado, ela mesma
poderia elaborar atividades diferenciadas para atender a essa diversidade que ela
encontra, mas segundo ela me informou, as atividades são sempre as mesmas, e cada
criança responde de acordo com os conhecimentos que dispõe. Com isso, nos apoiamos
em Silva (2016, p. 184), por que:
reconhecer que há heterogeneidades nas turmas é um primeiro
passo, mas deve ser considerado também como abordar os
conteúdos de modo que os alunos em diferentes níveis de
compreensão do SEA sejam contemplados, e escolher os
instrumentos que melhor favoreçam tais aprendizagens. Ou seja,
se faz necessário desenvolver estratégias bem elaboradas e
planejadas, bem como fazer uso dos recursos disponíveis na
escola e/ou dos fabricados em sala.

Portanto, há o reconhecimento por parte da professora de que a turma é
heterogênea, mas ela poderia diversificar as atividades de leitura e escrita em sala de
aula, já que essa também é sua forma de avaliação para contemplar a diversidade de
conhecimento dos seus alunos, o que não aconteceu.
No município de Garanhuns, a gente percebe uma realidade diferente, isso
acontece porque é a própria educadora que elabora as atividades do bimestre. Além
disso, ela também realiza atividades diárias e registra os avanços e dificuldades das
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crianças no caderno de planejamento. A educadora prioriza a leitura no aprendizado das
crianças, pois, segundo ela, é através da compreensão leitora que as crianças vão
conseguir ampliar seus repertórios de palavras, ajudando-as, posteriormente, na
produção escrita.
Em relação às observações, pudemos acompanhar a aplicação das provas da 4ª
unidade e, assim como professora do Recife, ela fez uma abordagem coletiva na leitura
dessa prova, lendo questão por questão e esperando que as crianças respondessem ao
que era proposto. No dia da avaliação de língua portuguesa eu percebi que praticamente
todas as crianças realizaram um único tipo de prova, com exceção de uma aluna que
recebeu a prova diferente, um pouco mais simples, e a professora informou que isso
aconteceu porque a criança veio transferida no meio do ano de outra instituição e
quando chegou à sala de aula dela a menina apresentava sérias dificuldades de
aprendizagem. Então, segundo sua concepção, ela não poderia elaborar uma prova no
mesmo nível das outras crianças, que estava mais voltada para as palavras e textos, ao
passo que, para a criança que apresentou dificuldades de aprendizado, o foco da prova
foi o alfabeto.
A estratégia utilizada pela professora demonstrou que além de reconhecer a
heterogeneidade, ela criou uma prova baseada nos conhecimentos que a criança possuía,
diferente dos demais alunos, mas é também importante que se tenha cuidado para que
esse tipo de atividade não se torne recorrente e a criança fique bitolada às atividades e
provas mais simples. Vimos que não foi esse o caso da professora, pois ela se preocupou
em trazer uma avaliação mais justa, considerando as dificuldades da criança e que essa
avaliação foi um procedimento pontual.
Durante a aplicação da prova, a educadora entregou as avaliações para as
crianças, lendo aos poucos as questões propostas e também esperando que cada uma
respondesse, com uma observação mais individual. De acordo com ela, é importante
que essa abordagem individual seja feita porque através disso ela consegue perceber se
as crianças compreenderam o que foi pedido nas questões e como elas responderam.
Durante toda a semana os alunos realizaram as provas, na segunda foi realizada
a prova de português, na terça, matemática, na quarta, história e geografia, na quinta,
artes e ciências e na sexta, de ensino religioso. Mas, observamos que ela só fez uma
prova diferenciada para essa aluna em relação à língua portuguesa e nessa prova em
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especial, enquanto ela acompanhava as respostas da turma, a aluna recebeu o auxílio de
uma estagiária que acompanha uma criança autista na sala, contudo, como no momento
da prova a aluna com necessidades educacionais especiais estava dormindo, a estagiária
pôde atendê-la.
De maneira geral, a abordagem coletiva das duas educadoras nos faz perceber
que as duas se preocuparam em ajudar as crianças, mesmo sendo uma interação mais
abrangente na explicação da prova para todos. As duas docentes se mostraram atentas às
individualidades, especialmente a professora do Recife que sentou individualmente com
cada criança na realização da prova de língua portuguesa. Desse modo, concordamos
com Silva (2014, p. 74) quando sua análise remete que as ações das educadoras
pressupunham a construção de ―andaimes que direcionavam os aprendizes à
compreensão. Embora a dificuldade partisse de um aluno, esta reflexão era realizada, na
maioria das vezes, no âmbito coletivo, com intuito de contemplar todos os discentes‖.
Contudo, convém esclarecer que o tratamento das heterogeneidades não
acontece apenas nas interações propostas, é preciso ações sistemáticas e planejadas,
envolvendo interação também entre as próprias crianças, que juntas podem realizar
trocas e construir o aprendizado.
Questionada sobre como as atividades diárias eram realizadas, a professora
explicou que todo dia ela observa o que as crianças conseguiram avançar nas
habilidades de leitura e escrita, principalmente na leitura. Isso porque durante as
observações notamos que ela chamou os alunos, um por um, até a sua mesa para fazer a
leitura de um pequeno texto do livro, fazendo as anotações relativas a essa habilidade no
seu caderno de planejamento.
É importante destacar que, segundo a fala da professora, as crianças que não
tiveram habilidades desenvolvidas na educação infantil têm um tratamento diferenciado
nas avaliações diárias e para esse fim, alguns jogos podem ser utilizados para
potencializar a aprendizagem. A professora explicou que as atividades diárias feitas em
sala de aula servem para que ela possa perceber quais as crianças que tem mais e menos
dificuldades na leitura e na escrita e que através da análise das dificuldades ela remodela
sua prática para que todas as crianças possam avançar. Ainda de acordo com ela, as
atividades diárias são feitas de maneira diversa, através de atividades escritas, da
averiguação da leitura, da realização de jogos e também por meio de problemas
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apresentados as crianças para que elas possam resolver.
Diante da fala da professora, destacamos como ponto positivo o uso dos jogos
em sala de aula que além de ser uma ferramenta pedagógica muito eficiente, que ajuda
as crianças no aprendizado ativo e dinâmico, é uma ação importante para facilitar a
interação e a reflexão entre elas.
Em relação ao feedback para os pais do desempenho dos seus filhos, a docente
afirmou que as provas bimestrais são uma mera formalidade, posto que, para ela, o mais
importante são as avaliações diárias pois é com essas avaliações que ela consegue
perceber as crianças e suas singularidades e propor melhoras no ensino do sistema de
escrita alfabética. Nesse sentido, a professora explicou que bimestralmente é feito um
plantão pedagógico na escola e os pais são convidados para receber as atividades
elaboradas durante esse período, bem como as provas que foram realizadas e se
informarem sobre os seus filhos. Contudo, a professora demonstrou insatisfação em
relação aos plantões pedagógicos porque muitos pais não comparecem as reuniões e não
acompanham as crianças, só demonstrando interesse no final do ano para saber se as
crianças conseguiram aprender a ler e escrever ou não.
Para concluir as análises, acreditamos que as docentes caminharam no sentido de
ajudar os seus alunos diante da diversidade de conhecimentos em relação à leitura e a
escrita, pois a heterogeneidade era uma preocupação docente observada nas abordagens
individuais. (SILVA, 2014). E mesmo que tais ações ainda não sejam suficientes para
atender a heterogeneidade por completo, é o primeiro passo e é mais relevante do que a
ausência de qualquer ação.

5 Considerações finais
Ao final da pesquisa, pudemos constatar que não houve diferenças substanciais
entre as práticas observadas, sobretudo no que concerne à concepção de avaliação, posto
que as duas professoras adotaram uma perspectiva formativa de avaliação, procurando
avaliar as crianças diariamente e anotando o que era mais significativo para cada uma.
Nesse sentido, ambas as educadoras tinham basicamente os mesmos instrumentos
avaliativos, as atividades e as provas bimestrais. Porém, como já explicamos, as provas
bimestrais da professora do Recife não fazia parte do seu ofício e sim da Secretaria de
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Educação do município, cabendo a ela a aplicação. Encontramos semelhanças também
no modo como essas professoras davam os resultados das avaliações para os pais, que
ocorria ao final de cada unidade. A principal diferença foi na forma como as
informações eram repassadas, já que a professora de Garanhuns realizava a entrega das
avaliações e atividades e informava aos pais oralmente, enquanto a professora da capital
pernambucana elaborava relatórios além de também entregar as provas e as atividades.
Acredito que a diferença essencial entre as educadoras reside nas práticas de
leitura e escrita, pois enquanto a professora de Garanhuns valorizava a leitura, a outra
professora dava ênfase a escrita. Dessa forma, nenhuma ação pedagógica é neutra e
cada tomada de decisão dos professores é permeada por uma concepção na apropriação
do conhecimento. Ou seja, as escolhas metodológicas, a forma como se avalia, o valor
atribuído à leitura e a escrita assumem diversas facetas no interior de cada prática
educativa.
Também é importante considerar que cada professora na mediação das
avaliações adotou uma postura preocupada com as individualidades e

as

heterogeneidades de conhecimento das crianças, demonstrando interesse com a
construção de conhecimento de cada aluno e não só com a resolução da prova. Notamos
que para as docentes uma abordagem mais individual ajuda as crianças na superação das
dificuldades e assim elas conseguem, dentro de suas concepções, atender a
heterogeneidade. Além dessa postura observada na prática das duas educadoras, a
professora do interior, que elaborou as provas bimestrais, realizou uma prova
diferenciada com uma aluna que tinha mais dificuldades com a apropriação do sistema
notacional, que reforça a premissa que as heterogeneidades podem ser contempladas nas
avaliações e nas atividades propostas.
Para finalizar, entendemos que as duas professoras buscavam melhorar suas
práticas por meio do resultado das avaliações e é nisso que reside a principal função do
ato de avaliar, ao garantir uma boa qualidade tanto no ensino como na aprendizagem,
com critérios específicos ao público-alvo que se deseja avaliar, coerência no que avaliar
e com a adoção de várias formas avaliativas, levando em conta que lidamos com
sujeitos diversos, que a heterogeneidade faz parte da nossa sala de aula, e, acima de
tudo, a avaliação pressupõe a formação do sujeito e não a sua classificação.
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Alfabetização de uma criança com transtorno de espectro autista:
possibilidades e desafios

Maria Elisa de Araújo Grossi
Professora alfabetizadora, CP/UFMG

Resumo: O artigo relata uma experiência de alfabetização vivenciada com um aluno
diagnosticado, à época, com Síndrome de Asperger. O objetivo é compartilhar ações
desenvolvidas com a criança, a partir da percepção de sua forma singular de pensar e de agir,
tendo como foco o trabalho de alfabetização e letramento realizado. Pontuaremos reflexões
sobre a experiência, a partir da entrada da criança no 1º Ciclo de Formação Humana, buscando
analisar as possibilidades e os desafios relacionados ao processo de alfabetização vivenciado. O
comportamento de Pablo, desde o 1º dia de aula, mobilizou uma contínua observação do
alfabetizando por parte da professora alfabetizadora e das monitoras que o acompanharam no
período.65 A escuta e a observação atenta de Pablo, desde o primeiro dia de aula, foram
condição fundamental para os avanços observados no processo de alfabetização. O trabalho
revelou possibilidades de propostas pedagógicas organizadas a partir de temas de interesse da
criança.
65
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Palavras-chave: Alfabetização. Inclusão. Autismo.
Introdução
A escola regular tem enfrentado, a cada dia, novos desafios relacionados à
inclusão. A discussão sobre esse tema remonta às lutas iniciadas em 1960 por grupos
minoritários (negros, mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência, etc.) em busca
da garantia de direitos. Segundo Mantoan (2003, p. 12), pensar em inclusão significa
uma mudança de paradigma no campo educacional. Incluir relaciona-se ao
reconhecimento da diversidade humana. Aceitar a diferença sempre foi um desafio para
nossa sociedade, marcada pela tendência à homogeneidade.
A partir da Constituição Federal de 1988, o tema da inclusão tornou-se mais
evidente, uma vez que o texto legal afirma, no artigo 205: ―a educação é direito de todos
e dever do estado e da família‖ (BRASIL, 1988). Outro marco na história de luta por
uma sociedade inclusiva foi a Declaração de Salamanca, em 1994, que destaca em seu
texto: ―escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais
eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras,
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos‖.
Essas respostas legais às lutas dos movimentos sociais pela inclusão
reafirmam a necessidade de a escola regular acolher as crianças com necessidades
especiais. Além do acolhimento, temos a responsabilidade de garantir a aprendizagem e
a permanência desses sujeitos no ensino regular.
Merece destaque também, nessa breve retrospectiva da legislação, a
promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015,
art. 1º), ―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.‖ Conhecer essa legislação específica é importante para
reafirmarmos a importância das conquistas alcançadas, por meio de lutas, por esses
sujeitos.
Este texto apresenta uma experiência de alfabetização de um aluno com
Transtorno de Espectro Autista (TEA) numa turma do 1º Ciclo de Formação. De acordo
com o documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (2008), pessoas com transtornos globais de desenvolvimento são
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aquelas que têm um ―quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
comprometimento nas relações sociais, na comunicação, estereotipias motoras‖
(BRASIL, 2008, p. 9).
Inicialmente, faz-se necessário apontar as principais características desse
transtorno, para compreendermos melhor as atitudes da criança que inspirou a escrita
deste texto. Nomeada inicialmente pela Associação Americana de Psiquiatria como
Síndrome de Asperger (DSM-IV), esta é caracterizada, atualmente, como um
Transtorno do Espectro Autista (TEA).66 Crianças que recebem esse diagnóstico
mostram, em geral, dificuldades em interações sociais e apresentam interesses restritos.
A Síndrome de Asperger foi identificada em 1944 e, por um tempo, levou o
nome do pesquisador e psiquiatra austríaco Hans Asperger, mas só foi oficialmente
reconhecida como critério de diagnóstico em 1994, o que revela que é uma síndrome
relativamente nova no desenvolvimento da Psicologia e Psiquiatria. De um modo geral,
estudos sobre os transtornos do espectro autista são recentes e o diagnóstico muito
complexo, devido à variedade de comportamentos e características que apresenta.

Os sintomas específicos variam bastante. Muitas crianças podem não
apresentar todos os sintomas até hoje identificados. A gravidade dos
sintomas varia. Por exemplo, algumas crianças podem evitar quase
completamente o contato visual, enquanto outras podem ter apenas
dificuldades sutis (WILLIAMS; WRIGHT, 2008, p. 4).

Em geral, pessoas com transtorno de espectro autista possuem dificuldade
de coordenação corporal, dificuldade na interação social, comprometimento da
linguagem e dificuldade no pensamento abstrato. São pessoas que têm dificuldade em
partilhar experiências, emoções e objetos com outras pessoas. Alguns sujeitos possuem
linguagem repetitiva e estereotipada, inflexibilidade quanto à rotina, pensamento
voltado para o concreto, apresentando dificuldade de fazer abstração e compreender
figuras de linguagem como ironias e metáforas.

66

Critérios de diagnóstico: American Psychiatric Association (DSM-V, 2013).
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O mundo é um lugar muito confuso para indivíduos com síndrome de
Asperger. Cada interação social parece que precisa ser aprendida
separadamente e entendida como se estivesse em um vácuo.
Informações prévias não podem ser usadas prontamente no processo
de interpretação. Tudo parece ser controlado por regras. O mundo
social tem que ser constantemente interpretado e é comum que se
cometam erros (WILLIAMS; WRIGHT, 2008, p. 117).

Apesar de não ser utilizada, atualmente, a denominação ―Síndrome de
Asperger‖ e sim ―Transtorno de Espectro Autista‖, muitos estudos sobre o assunto
foram produzidos e procuramos ler alguns deles visando a um aprofundamento teórico
sobre o tema. Essas leituras foram fundamentais em nosso processo de formação sobre
o tema, que consideramos de grande complexidade.
Após apresentarmos as características principais de uma criança com
transtorno de espectro autista, passaremos a relatar a nossa experiência como
alfabetizadora de uma criança autista. Segundo Larrosa (2002, p. 21), a experiência é o
que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que
acontece ou o que toca. A profundidade dessas palavras revela o que sentimos ao
trabalharmos com essa criança. É possível afirmar que esse processo vivenciado marcou
nossa trajetória profissional.
Os primeiros dias na escola

Logo nos primeiros dias de aula, foi possível perceber as dificuldades da
criança no que se refere ao relacionamento com os colegas e a outras atitudes que fazem
parte da cultura escolar como sentar, ouvir atentamente à professora e seguir regras e
combinados. De início, observamos que o estudante evitava contato visual com as
pessoas. Como esse contato é muito comum entre crianças pequenas, seu
comportamento chamou-nos logo a atenção. Ao entrar para a sala, o aluno quase não
permaneceu assentado na cadeira. Corria muito na sala, sempre em movimentos
circulares, dirigia-se ao banheiro com frequência e gostava de fechar a porta67 que dava
acesso a ele. Ver aquela porta aberta parecia incomodar a criança. Nos poucos
momentos que esteve assentado, rabiscava a carteira e várias páginas do caderno.

67

A sala de aula do 1º Ciclo do Centro Pedagógico possui um banheiro dentro da sala.
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Quando nos dirigíamos para fora da sala, Pablo apresentava dificuldades em
caminhar junto com as outras crianças, correndo sempre na frente da turma.
Demonstrava que queria chegar primeiro que os outros. Ficava muito irritado quando
alguma criança corria e entrava na sala antes dele na sala de aula. Chegava mesmo a
empurrar o colega que chegava à sua frente e chorava de forma bem intensa por não ter
chegado primeiro, demonstrando que aquilo o incomodava muito.

É importante lembrar que crianças com ASD não se comunicam como
aqueles que têm desenvolvimento normal. Seus problemas com a
Teoria da Mente (TOM) e com o entendimento da essência dificultam
a comunicação social. Em geral, são alheias às necessidades do
ouvinte e não captam as informações não verbais no rosto dos outros.
Às vezes, seu comportamento parece insolente porque não entendem a
essência de um comentário dentro de determinado contexto social
(WILLIAMS; WRIGHT, 2008, p. 75).

Nos momentos de recreio, ficava isolado no parquinho, sem se envolver nas
brincadeiras propostas pelas outras crianças. De início, foi possível perceber que seu
comportamento apontava a necessidade de observação e registro para investigação e
compreensão de suas atitudes. Era necessário conhecer aquela criança para buscar
compreender suas ações e, assim, poder trabalhar com ela da melhor maneira possível.
No que diz respeito à fala, a criança expressava palavras soltas, sem formar
frases. Ao perguntarmos sobre seu nome, por exemplo, citava vários outros nomes, um
após o outro, sem demonstrar que havia prestado atenção à pergunta. Descobrimos,
posteriormente, que os nomes ditos pelo estudante eram de membros de sua família. Em
geral, não olhava nos olhos de quem conversava com ele. Muitas vezes chegamos a
pensar se Pablo entendia o que era falado com ele. Era comum também ―falar sozinho‖,
pronunciando palavras rapidamente como se estivesse conversando com personagens
imaginários.
Após as primeiras observações do estudante, julgamos que seria importante
uma conversa com a família, buscando conhecer melhor a criança e as suas rotinas fora
da escola. Os depoimentos da mãe, em relação às características de Pablo em casa,
levaram-nos a compreender que era necessário buscar um diagnóstico especializado do
aluno: ações repetitivas em casa, atraso no desenvolvimento da linguagem, apreciação
dos mesmos brinquedos e objetos (fazia questão de tomar o seu chocolate quente
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sempre no mesmo copo), pouco desenvolvimento na Educação Infantil, 68 uma vez que,
em geral, segundo relato da mãe, a criança ficava dormindo na instituição. Nas reuniões,
a mãe relatava que, em alguns momentos, pesquisava na internet sobre o autismo e as
suas características, incomodada com o que observava em relação ao comportamento de
seu filho.
Por meio de uma articulação com o Núcleo de Atendimento e Integração
Pedagógica (NAIP), setor do Centro Pedagógico responsável por apoiar os docentes e
estudantes da escola, conseguimos o encaminhamento da criança para que se realizasse
um diagnóstico. Esse setor era constituído por uma psicóloga educacional e uma
assistente social. Após a realização de exames variados no Hospital das Clínicas, a mãe
trouxe para a escola o laudo de Pablo, no qual se diagnosticou a Síndrome de Asperger.
Ao longo do ano letivo, outras reuniões foram realizadas com a família,
visando conhecer cada vez mais o estudante e as suas rotinas em casa. A mãe da criança
sempre contribuía com informações importantes sobre os hábitos e atitudes do
estudante. Desde o início da entrada de Pablo na escola, a mãe mostrou-se uma grande
parceira da instituição e do trabalho realizado, característica que contribuiu,
significativamente, para o desenvolvimento que se observou na criança ao longo do
ciclo de alfabetização.

Os desafios em relação à alfabetização

Após a chegada do laudo, iniciamos uma pesquisa sobre a Síndrome de
Asperger, mas já desconfiávamos que a criança apresentava algum tipo de transtorno de
espectro autista, em razão de suas atitudes no cotidiano escolar. Buscamos, então, a
bibliografia disponível sobre a síndrome, a fim de a conhecermos melhor e, assim,
colaborarmos de maneira profissional e efetiva no processo de desenvolvimento e de
aprendizagem da criança69. O objetivo era compreender as suas ações e a sua forma de
68

Pablo frequentou uma escola infantil particular perto da sua casa.

69

Descobrimos a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, que apresenta uma trajetória no
assunto e produções sobre o tema (textos, vídeos, relatos).
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agir, visando trabalhar com Pablo de maneira que as suas singularidades fossem
respeitadas. Várias leituras sobre o transtorno foram realizadas. Buscamos também por
filmes, séries e relatos de experiências de professores com experiência com crianças
autistas.
As fontes de pesquisa consultadas apontavam dados relacionados a
comportamentos característicos de sujeitos autistas. Não encontramos, à época,
informações que dariam suporte ao trabalho de alfabetização a ser realizado. Logo se
percebeu uma grande lacuna teórica nesse aspecto, o que nos mobilizou profundamente
a encontrar caminhos.
Paralelamente a essa busca por referências sobre o tema, procuramos gravar
e anotar as ações da criança, assim como montar um Portfólio com as atividades
desenvolvidas com Pablo, desde os primeiros dias de aula. Assim, poderíamos
acompanhar, de modo processual, o desenvolvimento do aluno.
Nos primeiros diagnósticos de 2013, o aluno demonstrou que não conhecia
todas as letras do alfabeto, não diferenciava desenho de escrita, não conseguia ler e nem
escrever palavras, ou seja, deveria ser alfabetizado na escola. A observação de suas
características indicava que seria necessário um trabalho bem diferenciado e adequado
às características do aluno.
Figura 1 - Primeiro diagnóstico de escrita

Fonte: Arquivos da alfabetizadora.
Pablo participava de todas as atividades realizadas com a turma, porém do
seu jeito, sempre mais distante, evitando contatos físicos e mostrando-se bem ansioso
para realizar o que era proposto. Tendo como suporte o laudo médico entregue pela
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mãe, e amparados pela legislação vigente, solicitamos (e conseguimos) um monitor para
acompanhar a criança durante as aulas. Para a formação desse mediador, tornou-se
fundamental organizar encontros semanais de orientação, visando à elaboração de uma
proposta de alfabetização e estratégias de interação social. Assim, aos poucos,
produzimos o Planejamento Educacional Individualizado (PEI) da criança, definindo os
objetivos centrais a serem atingidos, cientes de que alfabetizar é uma ação
sistematizada.
Elaboramos, assim, atividades individuais específicas, considerando temas
de interesse do aluno como nomes de pessoas da família, personagens de desenhos
animados citados por ele em sala de aula, personagens de videogames, jogos de
computador70, dentre outros. A intenção era alfabetizar a criança a partir dos seus
interesses.

Figura 2 - Produção de texto: Meu segredo

Fonte: Arquivos da alfabetizadora.
O alfabeto móvel mostrou-se como um importante recurso pedagógico para
a criança, que demonstrava maior necessidade de recursos didáticos concretos, com
muitas imagens, desenhos e figuras. Como afirma a pesquisadora a seguir:
A utilização do alfabeto móvel – em letras maiúsculas e minúsculas,
em letras de imprensa e cursiva, acrescidas dos elementos de
pontuação e acentuação – amplia não só o conhecimento do sistema
da escrita, como possibilita o desenvolvimento léxico e fonético,
necessários no processo de alfabetização. [...] O movimento das mãos,
a experimentação tátil das letras servem de apoio à memória infantil
(LIMA, 2002, p. 30).
70

O aluno sempre demonstrou profundo interesse por computador.
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Outro recurso pedagógico utilizado com o aluno foram os jogos de
alfabetização. Esses jogos focalizavam as relações fonema/grafema e constituíam-se de
muitas imagens, particularmente de personagens de desenhos, filmes e jogos de
computador, como dito, uma vez que observamos que a utilização de imagem visual era
um elemento facilitador da aprendizagem do aluno.
Um recurso que se mostrou fundamental no processo de alfabetização de
Pablo foi o computador. Nos momentos de recreio, o aluno se dirigia ao Telecentro
Comunitário que funcionava na escola e ficava brincando e acessando vários jogos,
demonstrando muito interesse por eles. Observar esse interesse foi importante para
planejarmos atividades para a criança.
Durante as aulas, o aluno tinha acesso ao Programa ―Um Computador por
Aluno‖ (UCA). Observamos que a criança produzia textos com maior facilidade usando
o teclado do computador, em razão de seu interesse e familiaridade com essa tecnologia.
Alguns jogos de leitura e de escrita no computador foram utilizados durante as aulas e
Pablo sempre demonstrou intenso interesse por eles, além de uma habilidade no
manuseio dessa ferramenta. Nos jogos, o aluno completava palavras com letras faltosas,
marcava a palavra que dava nome às figuras, dentre outras atividades.
Visando fornecer à criança um material didático que o deixasse mais
interessado pela leitura, foram elaborados textos que abordavam temas de seu interesse
e incluíam nomes de pessoas e personagens relacionados à vida da criança e às suas
preferências. Nessa perspectiva, nomes de personagens de desenhos animados foram
bastante utilizados nas atividades pensadas para o aluno. Era possível perceber o
interesse de Pablo pelas atividades, visto que elas incluíam temas de seu interesse.
Figura 3 – Atividade planejada para a criança
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Fonte: Arquivos da alfabetizadora.
As atividades de casa também eram planejadas exclusivamente para a
criança, contemplando os seus interesses e as suas demandas.
Delineando os principais avanços
Podemos afirmar que o trabalho com Pablo foi sempre muito intenso pela
própria especificidade de seu comportamento e por nosso compromisso de alfabetizá-lo.
Podemos elencar algumas grandes conquistas:
- Avanços claros no âmbito da socialização, no que diz respeito à interação
positiva com o outro, diminuição da agressividade e cumprimento de regras;
- Expressão progressiva dos sentimentos por meio da fala ou escrita
(desenhos), indicando uma prévia elaboração;
- Melhora na coordenação motora geral;
- Avanços significativos no processo de alfabetização, tanto em relação à
leitura quanto em relação à produção escrita, como demonstram os registros da criança.

Figura 4 - Diagnóstico de escrita
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Fonte: Arquivos da alfabetizadora.

Figura 5 - Produção de texto

Fonte: Arquivos da alfabetizadora.
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Considerações Finais
A experiência de trabalho com Pablo demonstra como a inclusão é um
grande desafio para a escola, uma vez que seus profissionais não têm formação
adequada para trabalhar com as diferenças, particularmente com os transtornos do
espectro autista. Muitas vezes, a entrada da criança na escola é que passa a exigir a
formação dos docentes.
Percebe-se que a inclusão de um aluno com algum tipo de deficiência ou
transtorno fica, muitas vezes, sob a responsabilidade dos professores da turma, situação
complicada, pois o processo de inclusão deveria ser potencializado pela instituição
como um todo, visto a sua importância e complexidade.
A experiência revelou que, além de propostas pedagógicas, Pablo
necessitava de um atendimento especializado como é indicado na lei:
A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado
voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de
escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL,
2008).

Entretanto, o que se observa é que esse apoio especializado de fato não
acontece e cabe às escolas inclusivas e às famílias das crianças lutarem para conseguir
tal assistência, como aconteceu na experiência relatada. O fato é que esses alunos têm
direito a um atendimento com profissionais da psicologia, terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos, dentre outros, que teriam condições de atendê-los nos diferentes
aspectos do desenvolvimento e potencializariam os avanços e conquistas desses
indivíduos na área educacional.
Torna-se evidente a importância de que pais e professores conheçam e
compreendam as especificidades da pessoa autista, e dialoguem sobre isso, uma vez que
esse sujeito necessitará de uma atenção diferenciada, flexibilidade em relação às regras
e normas escolares e sociais, bem como um atendimento individualizado adequado às
suas características.
Na pesquisa bibliográfica que realizamos, identificamos uma fragilidade de
teorias disponíveis em relação às propostas efetivas de ação em sala de aula com alunos
autistas. A maioria da produção acadêmica atual caracteriza-se por abordar aspectos
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comportamentais, deixando a desejar no que diz respeito às propostas pedagógicas que
indiquem rumos para o trabalho de alfabetização.
Além disso, apesar de a legislação determinar que a educação especial deva
garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam
obstruir o processo de escolarização de estudantes portadores de necessidades especiais
(BRASIL, Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008), reconhecemos, em nossa
prática, que esse apoio especializado, por parte do setor público, de fato não acontece e
cabe às escolas inclusivas e às famílias lutarem, juntas, para garantir tal apoio.
Acreditamos que a experiência relatada proporcionou o desenvolvimento
integral da criança, bem como a apropriação do sistema de escrita. Ao final do 1º Ciclo,
a criança estava alfabetizada. Vivenciamos, no percurso, muitos desafios e
sistematizamos possibilidades de trabalho. Salientamos que foi fundamental, na
proposta delineada, contar com o engajamento da família em todo o processo.
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Práticas de letramento de crianças em um grupo de estudos bíblicos
pentecostal

Eneusa Mariza Pinto Xavier
Universidade Federal de Rio Grande (FURG)
Gabriela Medeiros Nogueira
Universidade Federal de Rio Grande (FURG)

Resumo:O propósito deste trabalho é apresentar dados de uma pesquisa em desenvolvimento,
que tem como objetivo conhecer e entender as práticas de letramento vivenciadas pelas crianças
da Agropecuária Canoa Mirim, município de Santa Vitória do Palmar- RS, que participam de
um grupo de estudos bíblicos da religião Pentecostal. A investigação com metodologia
qualitativa de cunho etnográfico, (AMEIGEIRAS, 2007; GIALDINO, 2007, GHASARIAN,
2008, OLIVEIRA, 2006), considerando as especificidades de pesquisa com crianças (GRAUE e
WALSH), buscando responder a seguinte questão: Quais práticas de letramentos são
vivenciadas pelas crianças da Agropecuária Canoa Mirim no contexto do Grupo de Estudos
Bíblicos da Igreja Pentecostal Casa de Oração? Desta forma, foi necessário compreender os
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procedimentos empregados pelas crianças para interpretar a escrita, a leitura e a oralidade que
circulam neste contexto. Os dados deram visibilidade às práticas de letramento que estão
intrínsecas nas práticas religiosas promovidas no grupo de estudos bíblicos para as crianças.

Palavras chave: Pesquisa Etnográfica. Crianças. Praticas de Letramento

Introdução
Este trabalho apresenta dados parciais de uma pesquisa desenvolvida no âmbito
do Mestrado em Educação (PPGedu) da Universidade Federal do Rio Grande - FURG,
cujo propósito é conhecer e entender as práticas de letramento de crianças da
Agropecuária Canoa Mirim, zona rural do município de Santa Vitória do Palmar- RS,
que participam de um grupo de estudos bíblicos da religião Pentecostal.
Consideramos que o termo letramento e a caracterização de sujeitos letrados
sempre é um tema que provoca dúvidas quando colocado em discussão. Porém, o
letramento está presente em muitos momentos de nosso cotidiano, pois a língua escrita
encontra-se nas mais variadas atividades que desempenhamos, basta observar
atentamente anúncios, placas de sinalização, propagandas, estabelecimentos comerciais,
entre outros. Ou seja, a sociedade está encharcada de informações que utilizam a língua
escrita, a qual encontra-se vinculada ao letramento. A fim de aprofundar as discussões
sobre letramento apresentamos na primeira seção do texto os trabalhos de Soares
(2006), Brito (2004), Street (2014) e Castanheira (2010).
Na segunda seção, indicamos que a pesquisa segue uma abordagem qualitativa
de cunho etnográfico a partir dos estudos de Ameigeiras (2007); Gialdino (2007) e
Oliveira (2006). No que se refere a parte da pesquisa com crianças Graue e Whash
(2003) é que dão suporte para investigação que busca responder a seguinte questão:
Quais práticas de letramentos são vivenciadas pelas crianças da Agropecuária Canoa
Mirim no contexto do Grupo de Estudos Bíblicos da Igreja Pentecostal Casa de Oração?
A problematização dos dados da pesquisa foi realizada a partir das seguintes
situações: i) leitura da bíblia; ii) a oralidade e, iii) a entoação de louvores como práticas
de letramento, uma vez que estão profundamente associadas em todas as atividades
vivenciadas pelas crianças no contexto desse grupo de estudos bíblicos.
Na tentativa de caracterizar as práticas de letramento vivenciadas pelas crianças
no grupo de estudos bíblicos, foi fundamental compreender o modo que as crianças
utilizam a escrita, a leitura e a oralidade que circulam neste contexto.
Partimos de uma concepção de sujeito integral, considerando seu contexto social
e buscando despir-nos de estereótipos ou preconceitos, visto que ―o letramento tem por
objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, mas também quem não é
alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no
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social‖ (TFOUNI, 2010, p. 12). Para tanto, é indispensável interpretaras subjetividades
que estão envolvidas no entremeio das relações.
Desse modo, analisando o conjunto de dados, identificamos que a leitura da
bíblia e a contação de histórias configuram-se como práticas de letramento deste grupo,
sendo a bíblia um artefato-chave que promove o letramento. Sendo assim, optamos
neste trabalho, por apresentar e discutir na terceira seção, os dados referentes
especificamente ao evento de contação de histórias bíblicas.
Contribuições do letramento para a pesquisa
Partimos do pressuposto que o letramento é social e está relacionado com as
interações realizadas entre as pessoas que envolvem a escrita, no entanto, o conceito do
letramento ainda é relativamente novo.
Conforme Soares (2006), os estudos sobre este tema começaram a ser
aprofundados a partir da década de 80, sendo que diversos autores no Brasil e no
exterior vem investigando sobre o que é letramento. Brito (2004, p. 62), por exemplo,
descreve o letramento:
Não simplesmente como a condição definida pelo que uma
pessoa seria capaz de fazer usando a escrita, mas, globalmente,
como os modos pelos quais os sujeitos e os grupos sociais se
inserem nas esferas públicas se localizam nos espaços culturais
e participam (ou não) dos benefícios do avanço tecnológico e
econômico.
Deste modo, o letramento refere-se à competência de utilizar os conhecimentos
de leitura e escrita nas diversas situações que surgem no cotidiano. Em um mundo
letrado, é muito provável que o sujeito desenvolva a curiosidade pela escrita e pela
leitura podendo participar ativamente de episódios do dia-a-dia onde seja necessário
expressar seu entendimento, mesmo sem estar alfabetizado.
Nesta perspectiva, o letramento está intimamente ligado com a cultura local e
pode ainda ser considerado como uma prática social, portanto, ―o que o letramento é
para qualquer grupo é o que ele é nos contextos em que é vivenciado‖ (STREET, 2014,
p. 97).
Assim sendo, o letramento poderá anteceder a alfabetização, uma vez que uma
pessoa mesmo não conseguindo dominar o código escrito pode ter conhecimentos sobre
as letras e os números usando-os em seu cotidiano, sendo capaz inclusive, de contar e
interpretar uma história ou fazer cálculos mentais. ―Em outras palavras, letramento não
é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas
sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto
social‖ (SOARES, 2004, p. 72).
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Neste aspecto, é imprescindível a valorização do conhecimento de mundo,
destacando que um sujeito não alfabetizado pode desenvolver entendimento amplo de
determinado assunto e assim possuir competência para ensinar outros que já estão
alfabetizados.
Também é possível observar que o conceito de letramento e sua utilização, ainda
está bastante articulado com o de alfabetização e em geral com o contexto escolar. No
entanto, entendemos que não se restringe a esse contexto, e, dessa forma, faz-se
necessário o investimento em pesquisas que problematizem esta associação e destaquem
a necessidade de considerar a especificidade do processo de letramento. Nesta
perspectiva Street (2014, p. 144) ressalta que:

Se quisermos entender a natureza e os significados do letramento em
nossa vida, precisamos então de mais pesquisas focadas no letramento
na comunidade – nesse sentido mais amplo – e nas implicações
ideológicas e não tanto educacionais das práticas comunicativas em
que ele se insere.

Refletindo sobre a citação acima, percebemos a importância de ponderar sobre a
aprendizagem das crianças, as quais partem de seu conhecimento do mundo e formulam
suas próprias hipóteses e ideias. Assim, torna-se relevante pesquisar as práticas de
letramento em um contexto não escolar, valorizando o sentido da escrita e da leitura na
vida das crianças sem associar essas práticas à escolarização e à alfabetização.
Tendo em vista o que foi colocado, pensamos que a pesquisa sobre letramento
no contexto de um grupo de estudos bíblicos poderá contribuir com o avanço dos
estudos sobre práticas de letramento em diferentes situações, uma vez que será
desenvolvida fora do ambiente escolar. Portanto, a pesquisa aborda as discussões
referentes ao letramento, percebido como a competência do sujeito utilizar a leitura e a
escrita em seu contexto social.
Pensando no ser humano como sujeitos sociais que interagem no seu meio, é
compreensível e esperado que tenham concepções distintas relativas a situações em que
a escrita e a leitura estão presente na sociedade e em seu cotidiano.
Heath define esses episódios como ―evento de letramento‖, onde ―qualquer
ocasião em que um fragmento de escrita integra a natureza das interações dos
participantes e seus processos interpretativos‖ (STREET, 2014, p. 173). Soares (2004,
p. 105) corrobora com esta explicação destacando que os eventos de letramentos são:

Situações em que a língua escrita é parte integrante da natureza da
interação entre os participantes e de seus processos de interpretação
(Heath, 1982:93), seja uma interação face a face, em que pessoas
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interagem oralmente com a mediação da leitura ou da escrita [...], seja
uma interação a distância, autor-leitor ou leitor-ator.

Os Novos Estudos do Letramento - NLS consideram eventos e práticas de
letramento como complementares, porém as práticas de letramento vão além dos
eventos, elas incluem os comportamentos dos componentes do grupo de orações e ainda
suas compreensões, envolvendo assim uma reflexão sobre estas situações. Soares (2012,
p. 105), faz uma diferenciação entre o conceito de eventos e práticas de letramento
explicando que:

A distinção entre eventos e práticas de letramento é exclusivamente
metodológica, já que são duas faces de uma mesma realidade. O
conceito de eventos de letramento, dissociado do conceito de práticas
de letramento, não ultrapassa, segundo Street (2001:11), o nível de
descrição [...], não revela produtos não só da situação e de suas
características específicas, mas também das convenções e concepções
que as ultrapassam, de natureza cultural e social. É o uso do conceito
de práticas de letramento como instrumento de análise que permite a
interpretação do evento, para além de sua descrição.

Portanto ―o conceito de práticas de letramento se coloca num nível mais alto de
abstração e se refere igualmente ao comportamento e às conceitualizações sociais e
culturais que conferem sentido aos usos da leitura e/ou da escrita‖ (STREET, 2014, p.
18).
Sendo assim, para identificá-lo e compreendê-lo é necessário acompanhar os
sujeitos por um tempo prolongado, a fim de conhecer desde a obviedade até as sutilezas
envolvidas nas interações entre eles. Isto requer a opção por um enfoque metodológico
consistente com estratégias que permitam a interpretação dos dados sociais
investigados. Assunto abordado na próxima seção.

Abordagem etnográfica de uma pesquisa qualitativa com crianças
Sendo o objetivo principal da pesquisa conhecer as práticas de letramento
vivenciadas pelas crianças da Agropecuária Canoa Mirim, no contexto de um grupo de
estudos bíblicos, optamos por uma abordagem qualitativa de cunho etnográfico,
(AMEIGEIRAS, 2007; GIALDINO, 2007, GHASARIAN, 2008, OLIVEIRA, 2006),
visto que por meio dessa perspectiva de investigação também é realizado um
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aprendizado, assemelhando-se a um processo de socialização no qual o pesquisador
apreende padrões e modos comportamentais, códigos de convivência e significados
presentes na vida social, por conseguinte, é possível interpretar o meio pesquisado
explicando, definindo, esclarecendo e resumindo (AMEIGEIRAS, 2007).
Assim, inicialmente realizamos um trabalho exploratório de conhecimento deste
espaço, caracterizando a comunidade, analisando seu dialeto, sua forma de desenvolver
cultura e o contato que as crianças têm com materiais de leitura e escrita, observando
que este meio rural tem características próprias e jamais poderá ser considerado como
―uma extensão, um quintal da cidade‖ (ARROYO, 2007, p. 159).
Também é importante destacar a particularidade desta investigação, em que as
crianças são os sujeitos da pesquisa. É importante reconhecer e considerar que elas têm
capacidade de interpretar o mundo adulto, transformando e produzindo sua própria
cultura a partir das interações com os outros.
De tal modo, a criança é compreendida considerando seu potencial para refletir,
atuar e tomar posição dentro do seu meio social. Sarmento (2004) afirma que antes de
tudo, as crianças aprendem com as outras crianças, nos espaços de partilha comuns, essa
partilha de tempos, ações, representações e emoções são necessárias para um melhor
entendimento do mundo e faz parte do processo de crescimento.
Logo, quando a criança é considerada como protagonista de uma investigação,
lhe é atribuído voz e poder. Ela é entendida não como submissa e dependente, mas
como um sujeito que participa de forma ativa, intervindo no processo de pesquisa e
possuindo possibilidades de posicionamentos e reflexões.
Na perspectiva da etnografia com crianças é fundamental reconhecer que elas
―[...] não sabe menos, sabe outra coisa‖ (COHN, 2005, p. 33). Desse modo, procuramos
informações acerca do grupo de crianças que iríamos observar, considerando que
conhecer precisamente o ponto de vista delas é um grande desafio.
O pesquisador, amparado na metodologia que escolheu, procura estabelecer
estratégias que possibilite transcrever e interpretar com fidelidade a concepção das
crianças. Contudo, Graue e Walsh (2003, p. 56) advertem que:
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Por mais aliciante que a frase ―através dos olhos das crianças‖ possa
ser, jamais veremos o mundo através dos olhos de outra pessoa,
particularmente dos olhos de uma criança. Pelo contrário, veremos
sempre o mundo através de uma multiplicidade de camadas de
experiência, das crianças e nossas, e de uma multiplicidade de
camadas de teorias.

Portanto, o aprofundamento do referencial teórico dos estudos da infância é
importante para todo pesquisador que se aventura na pesquisa com crianças, entretanto,
é necessário também estar atento que elas são imaginativas e espontâneas, sendo assim,
o investigador muitas vezes terá que abandonar suas teorias e concepções para refletir
sobre as interações das crianças.
Desse modo, no decorrer do trabalho em campo foi imperativo exercitar atitudes
de humildade frente às crianças, fazendo acordos para obter a permissão de participar
nas suas atividades, valorizando suas falas, seus conhecimentos e indicando situações
em que elas constatassem o quanto eram competentes e capazes de ensinar e ajudar.
Os dados foram produzidos no convívio com as crianças no grupo de estudos
bíblicos ao longo de 2018, e em outros espaços, como por exemplo, a escola situada na
granja. Os registros foram realizados por meio de filmagens, fotografia, anotações em
diário de campo e entrevista com as crianças.
Eventos de Letramento em um Grupo de Estudos Bíblicos
A interação com o grupo pesquisado foi oportunizando, aos poucos, um
aprendizado sobre as pessoas, entendendo seus olhares, expressões faciais, repetição de
palavras, posição corporal, silêncios, entre outros aspectos que falam da cultura e do
letramento realizado neste contexto.
No entanto, a fim avançar nos diferentes aspectos da pesquisa, foi necessário o
constante exercício de aproximação, distanciamento e reflexão, destacando a
importância do cuidado para que o envolvimento com o meio pesquisado não
interferisse na leitura dos dados, ―[...] estranhando suficientemente tudo aquilo que nos
é próximo, de maneira que possa alcançar uma distância mínima que nos habilite ao
questionamento típico do olhar etnográfico.‖ (OLIVEIRA, 2006, p. 14)
Dentro desta perspectiva, os registros no diário de campo e caderno de anotações
foram fundamentais uma vez que possibilitaram refletir sobre os registros e as atitudes
no contexto pesquisado.
Entendendo que ―letramento significa uma prática discursiva de um determinado
grupo social, que está relacionada ao papel da escrita para tornar significativa essa
interação oral, mas que não envolve, necessariamente, as atividades específicas de ler
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ou escrever‖ (KLEIMAN, 1995, p. 18), destacamos no período de observações
participativas a comunicação com as crianças, pois nem sempre era feita de forma
verbal, muitas vezes um olhar ou um gesto era muito significativo.
Com relação a produção de dados foi necessário a utilização de diferentes
instrumentos a fim de realizar reflexões e análises, assim, em um movimento inicial,
assistimos atentamente e transcrevemos o material de áudio e vídeos.
Cruzamos informações desse material com os referencias teóricos e as anotações
do diário de campo, articulando com episódios desenvolvidos no contexto pesquisado
que envolviam a escrita, evidenciando padrões e que caracterizavam práticas de
letramento.
Após este exercício, consideramos relevante realizar a problematização dos
dados destacando a leitura da bíblia, a oralidade e a entoação de louvores como práticas
de letramento, uma vez que estão profundamente associadas às atividades vivenciadas
pelas crianças no contexto desse grupo de estudos bíblicos.
Tendo em vista que a leitura da bíblia ocorria de forma sistemática nos
encontros, desencadeando conversas entre os participantes e promovendo o letramento,
optamos por apresentar e discutir os dados referentes às situações observadas nos
eventos de contação de histórias bíblicas.
O grupo de estudos bíblicos da Igreja Pentecostal Casa de Oração na
Agropecuária Canoa Mirim denomina-se ―Herdeiros da Promessa‖ e é formado por 12
crianças na faixa etária entre 5 e 12 anos, sendo 7 meninas e 5 meninos.
Na observação do trabalho de evangelização das crianças identificamos várias
estratégias utilizadas para que elas tenham conhecimento da Bíblia, as quais se
constituem em práticas de letramento. A análise das atividades desenvolvidas permitiu
perceber que a leitura da Bíblia estava presente em quase todas as ações envolvendo as
crianças.
A seguir apresentamos um quadro que explicita a rotina de trabalho da
evangelizadora, a qual é representativa das demais observações realizadas ao longo da
pesquisa.
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Quadro 1: Rotina das crianças em um dia no Grupo de Estudos Bíblico

15h

Oração Inicial - Feita pela evangelizadora

15h15min

Início do trabalho – A evangelizadora conversa com as crianças sobre o
culto da semana anterior, nesta conversa é chamado atenção sobre
comportamentos considerados inadequados como correr na igreja, ficar
sentado na hora da pregação, falta de acompanhamento nas orações, entre
outros. Sempre associando com leituras de versículos da Bíblia que
confirmam suas palavras.

15h45min

Atividades com a bíblia - A evangelizadora realiza a leitura de história
bíblicas, durante a história faz perguntas e dinâmica de estudos

16h30min

Ensaio de louvores – Neste momento a evangelizadora combina com as
crianças o louvor que será apresentado no culto, associado com o estudo
realizado da leitura da Bíblia.

17h15min

Atividades livres – Este é o momento em que as crianças conversam
entre si, contam histórias, desenham, escrevem e pintam livremente

17h45min

As crianças são conduzidas à igreja para participar do culto que começa
às 18h

Fonte: Organizado pelas autoras a partir da observação do trabalho de evangelização
das crianças no grupo de estudos bíblico pentecostal Casa de Oração.
Observando os dados apresentados no quadro 1, vemos a presença constante da
leitura da bíblia como uma ação intensificadora do letramento, como no caso da
contação de história bíblicas e da escolha dos louvores.
Em uma observação realizada em agosto de 2018, presenciamos a
evangelizadora, por meio da oratória, confirmar proibições estabelecidas pela igreja.
Tais aspectos foram registrados em diário de campo, conforme é possível perceber no
excerto a seguir:

Neste dia a evangelizadora ao conversar com as crianças destacou que
a presença delas na Igreja é um chamado de Deus e que as proibições
que parecem ruim aos olhos dos amigos, como referente às vestes,
proibições de jogar bola e festas, é para evitar a perseguição de
Satanás que leva a prostituição, gravidez precoce, dor e desespero.
Segundo ela, o Diabo quer enganar as crianças, mas ela estava ali para
ensinar o bem e que se as meninas seguirem os ensinamentos de Deus
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e souberem obedecer, Jesus vai preparar um ―varão71‖ para cuidar
delas. Reforçou ainda suas palavras usando versículos da Bíblia,
citando:1Timóteo 2,9-10: “Quanto às mulheres, que elas tenham
roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia; nem tranças,
nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso; mas que se
ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres que
se professam piedosas.” E Deuteronômio22 -5: Não haverá traje de
homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher; porque,
qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. (Diário de
campo, 04/08/2018)

No trecho citado, identificamos que a evangelizadora busca sujeitar o
comportamento das crianças, relacionando atividades que poderiam ser prazerosas para
elas (como jogos e festas) com o Diabo, também reforça para as meninas a necessidade
de determinado tipo de vestimenta e da obediência, atribuindo este fator ao cuidado de
Deus e reforça seus argumentos, com a leitura da bíblia.
Estas proibições e submissão feminina são normas reafirmadas insistentemente
durante os cultos e também se transformam em práticas de letramento traduzidas no
discurso das crianças, como transcritas na entrevista com A. (6 anos):

Vou te contar uma coisa sobre usar calça, maquiagem e jogar tá. Olha
só, eu tava sentada no banco da igreja e o pastor tava pregando, aí eu
ouvi assim: A. sai da igreja que eu vou te dar um lugar melhor, que tu
vai poder jogar, brincar, ficar bonita cheia de joias e maquiagem. Só
que eu não fiz isso, daí eu falei com Deus, porque só Deus que
consola a gente. E sobre usar calça é assim ó, tu usa uma calça bem
apertadinha e coladinha e começa a te assanhar, vou te dizer: É
Satanás que fez essas calças, tu vai ficar sozinha, o demônio mora
dentro de ti e nenhum homem vai casar contigo. E mais, se tu joga, é
só pra dar briga porque ficam discutindo quem é melhor e daí dá
confusão e Satanás fica feliz. E sobre usar joias eu vou te falar que
todos aqueles que mataram Jesus estavam cheios de coisas com
correntes no pescoço, depois Deus quebrou essas correntes e elas
ficaram malditas, por isso eu não uso nenhuma joia (Entrevista
concedida em 17/07/2018)

A transcrição da entrevista com A. suscita a reflexão sobre diversos aspectos.
Primeiro, a incorporação do discurso da evangelizadora e dos pregadores no culto pela
71

O termo varão é utilizado para caracterizar um sujeito do sexo masculino, que segue a doutrina
pregada na igreja.
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criança. Isto é evidente por meio da repetição de expressões e vocabulário específico,
tais como ―só Deus consola a gente‖, ―Satanás fez essas calças‖, ―Deus quebrou essas
correntes e elas ficaram malditas‖, que demonstram as práticas de letramento ali
realizadas. Segundo, a inculcação de ideias e valores, como, por exemplo, uma mulher
usar maquiagem e calça é algo inadequado, bem como ser solteira, conforme é possível
perceber na expressão: ―tu vai ficar sozinha, o demônio mora dentro de ti e nenhum
homem vai casar contigo‖. Isso é dito e concebido pelas crianças como algo a ser
evitado.
Esse discurso expressado pela menina na entrevista demonstra que as práticas de
letramento vão organizando e instituindo os modos de ser, falar, agir aceitáveis na
cultura dentro de um determinado grupo. Castanheira (2010, p. 28) ressalta que:

Por meio da vivência em uma comunidade particular, um indivíduo
desenvolve conhecimento das práticas características do grupo – como
e quando as coisas devem ser feitas, faladas, escritas – e desenvolve,
também, capacidades para utilizar esse conhecimento e agir de
maneira apropriada segundo as demandas e expectativas do contexto
interacional. Dessa forma, as ações individuais implicam um processo
contínuo (nem sempre consciente) de interpretação de escolhas de
como, quando e com que propósito agir como membro de um
determinado grupo.

Ainda considerando o trabalho de evangelização das crianças, observando o
evento de contação histórias bíblicas, é possível notar o cuidado que a evangelizadora
usa com seu tom de voz durante a leitura, tornando-se mais alto e pausado, utilizando a
linguagem corporal, dramatizando cenas, relacionando com fatos do cotidiano das
crianças e solicitando que elas repitam gestos e palavras, tais como, respeitar, obedecer
e dar amor.
Para Stein e Rosemberg (2010), nas ocasiões de leitura de histórias, a
entonação, os gestos, a referência às ilustrações e a orientação corporal instigam as
crianças a construir significados de modo compartilhado. Assim sendo, este evento
oportuniza uma apropriação coletiva do conteúdo e as crianças, quando solicitadas,
recontam a história que ouviram com criatividade, imaginação e riqueza de detalhes e
gestos.
Após esta leitura, a evangelizadora retoma alguns aspectos da história realizando
atividades de desafios para as crianças maiores. Elas são orientadas a responder as
perguntas lendo capítulos e versículos da bíblia sugeridos, porém é possível observar
pelos seus comentários que estas perguntas já foram feitas em outras ocasiões. Isso se
percebe quando as crianças expressam frases decoradas como respostas, as quais são
ditas antes mesmo de que a no início da pergunta seja terminada. Elas abrem suas
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bíblias no versículo certo indicando a resposta. Assim, entendemos que a
evangelizadora utiliza o recurso da contação de história para doutrinação e
conhecimento da bíblia.
Com as crianças menores, com idade entre 3 e 6 anos, a evangelizadora realiza
perguntas sobre a história contada, as quais devem ser respondidas por meio de
plaquinhas com imagens de rostos tristes e alegres. Esta representação é utilizada para
que as crianças associem as atitudes que agradam ou entristecem a Deus.
Além das plaquinhas com imagens, referidas no parágrafo anterior, há também
plaquinhas com as letras V(verdadeiro) e F (falso). A proposta é associar a letra ao que
corresponderia a atitude citada pela evangelizadora, avaliando se consideram verdadeira
ou falsa, de acordo com as orientações dadas na evangelização.
Compreendemos que esta estratégia constitui-se em práticas de letramento, pois
as crianças vão incorporando comportamentos, valores, vivências e pontos de vistas que
fazem parte do meio social que estão inseridas. Para Castanheira, Green e Dixon (2007,
p. 9) o letramento é "[...] um processo dinâmico em que o significado de ação letrada é
continuamente construído e reconstruído por participantes, quando se tornam membros
de um grupo social".
Embora tenhamos optado por apresentar dados referentes ao evento relacionado
à contação de história bíblicas, é importante salientar que em geral essa leitura é
articulada com a leitura da bíblia e com os louvores cantados. Estes, são ensaiados pelas
crianças no grupo de estudos bíblicos, uma vez que a letra está relacionada com o
versículo lido e debatido durante os estudos realizados no dia e também com a pregação
que é realizada posteriormente no culto pelo Pastor da igreja.
Observamos que na entoação há um processo de ensaio com repetição dos
cantos e as crianças não só decoram palavras e frases dos mesmos, como são capazes de
comentar com propriedade, conforme descrição realizada no Diário de Campo:
Pela primeira vez conseguimos filmar as crianças cantando, apesar de
perceber que muitas ainda não estão alfabetizadas, este fator não foi
impedimento para que soubessem entoar o canto que era repleto de
palavras difíceis [...]. Observamos que há um padrão, quando é
anunciada a presença de uma determinada criança, já conseguimos
saber qual o louvor que será entoado, pois notamos que cada uma é
responsável por seu canto específico, repetindo sempre o mesmo. Por
vezes, acontece de uma criança trazer um louvor novo, mas o seu
sempre é repetido. Ainda neste dia, aconteceu a apresentação de um
grupo de mulheres e de jovens. Enquanto as mães e os jovens
louvavam, as crianças acompanhavam cantando junto demonstrando
seu conhecimento do louvor. (Diário de Campo, 13/04/2048)
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Refletindo sobre o evento descrito no excerto acima, observamos que as crianças
seguem um roteiro que oportuniza aprendizado coletivo e desenvolvimento de
habilidades, como a memorização, incorporando e reproduzindo as palavras dos cantos,
caracterizando assim uma prática de letramento.
Outro fato a ser destacado é que quando observamos as crianças interagindo
entre pares, notamos que mesmo em contextos diferentes do grupo de estudos bíblicos,
algumas palavras pronunciadas no culto, na contação de história e nos louvores,
também estão presentes em seu vocabulário cotidiano.
Do mesmo modo são utilizadas em diálogos que estabelecem durante
brincadeiras e nas relações com os colegas, como por exemplo, quando agradecem ou
estão felizes utilizam constantemente a frase ―Glória a Deus‖ ou ― Dou graças a Deus
por tua vida‖. Ou ainda, quando o objetivo é corrigir outro colega, a frase mais utilizada
é ―repreende isso‖.
Considerando os dados apresentados no decorrer do trabalho, entendemos que as
práticas norteadas pela oralidade articuladas com a leitura da Bíblia, podem ser
concebidas como práticas letradas na medida em que ―[...] podem repetir, reforçar,
ampliar, ajustar ou contradizer o que está escrito‖ (MARINHO, 2010, p. 81).
Como afirmamos anteriormente, esta pesquisa realizada em um contexto de
grupo de estudos bíblicos vem corroborando para compreensão das possibilidades e
potencialidade sobre letramento nos diferentes espaços que não a escola.
Considerações finais
Discorrer sobre o letramento, envolve reconhecer que não basta apenas saber ler
e escrever, é indispensável também o uso da leitura e da escrita para atender às
necessidades da vida em sociedade e das interações que se estabelecem entre as
diferentes pessoas.
Entendemos a leitura e a escrita numa perspectiva social, as práticas de
letramentos - ocorrências que abrangem ações que utilizam ou implicam o uso da língua
escrita – são semelhante a diversas situações da vida social e ocorrem tanto dentro,
quanto fora da escola.
Portanto, ao longo deste trabalho buscamos responder a seguinte questão de
pesquisa: Quais práticas de letramentos são vivenciadas pelas crianças da Agropecuária
Canoa Mirim no contexto do Grupo de Estudos Bíblicos da Igreja Pentecostal Casa de
Oração? Refletindo sobre as práticas de letramento que estão intrínsecas nas práticas
religiosas promovidas no grupo de estudos bíblicos para as crianças.
Tratando sobre a particularidade desta investigação e seu contexto,
consideramos necessário a postura de, desde o início colocar-nos como um
pesquisador/aprendiz para não sermos confundidas como evangelizadoras com a
legitimidade de comando. Assim, durante os momentos de interação com as crianças,
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entendemos a necessidade do cuidado em destacar os conhecimentos que foram
aprendidos com elas.
A leitura e interpretação dos dados, permitiu-nos destacar a leitura da Bíblia e a
contação de história como principais práticas de letramento vivenciadas pelas crianças
da Agropecuária Canoa Mirim no contexto do Grupo de Estudos Bíblicos da Igreja
Pentecostal Casa de Oração. Constatamos que as atividades realizadas pelas crianças
participantes desse grupo, estimulavam seus saberes possibilitando a vivência de
episódios de letramentos cada vez mais articuladas com o contexto social que elas estão
inseridas.
Neste processo, foi necessário lançar um olhar diferenciado, minucioso,
investigativo e reflexivo sobre os componentes de leitura escrita e oralidade que estão
presentes no cotidiano deste grupo. Além disso, ao observar a forma peculiar que os
sujeitos da pesquisa demonstravam em outros contextos, evidenciamos que seu
vocabulário estava incorporado a estas práticas.
Nesta perspectiva, a metodologia da etnografia possibilitou compreender o que
estava subentendido, conhecendo a forma particular das crianças se apropriarem do
letramento. Observamos, por meio das atividades relacionadas com a leitura da bíblia e
da contação de história, que as crianças participantes do grupo de estudos bíblicos,
foram introduzindo no seu cotidiano comportamentos, valores, vivências e pontos de
vistas.
Percebemos também que o que é vivenciado no grupo de estudos bíblicos,
configura-se como práticas de letramento utilizadas por elas como argumentação e
justificativa para as proibições e seu modo de vestir.
Ainda, é possível identificar nas brincadeiras a presença de expressões e
passagens bíblicas, bem como alguns termos, como vigiar, para designar cuidado, varão
quando se refere a um sujeito do sexo masculino e brincadeiras de arca, fazendo
associação com a história da Arca de Noé da bíblia.
Portanto, o evento de contação de história articulado com a leitura da bíblia,
envolve atividades coletivas, fazendo uso da leitura e escrita, sendo uma prática que
contribui para o desenvolvimento do letramento das crianças participantes deste
contexto, que utilizam esta habilidade para atender necessidades, tendo também uma
função social, pois as crianças compartilham estas vivências em seu meio.
Entendemos que os dados desta pesquisa, mesmo ainda em andamento,
permitem ampliar a perspectiva de letramento, que geralmente é associada à
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escolarização. A possibilidade de adentrar em outros espaços que as crianças vivenciam
em sua comunidade, tem sido muito importante para problematizar conceitos e até
mesmo, repensar o papel que a religião vem desempenhando na sociedade atual.
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A questão dos métodos na alfabetização da criança com deficiência
intelectual

Andrialex William da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Ritiane Medeiros da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo: O trabalho se propõe a discutir sobre os métodos de alfabetização empregados
na escolarização dos alunos com deficiência intelectual. Esse texto surge a partir de uma
pesquisa de campo de cunho qualitativo, onde foram observadas duas turmas, uma do 3º
ano e outra do 4º ano do ensino fundamental, cada uma com uma criança com
deficiência intelectual, diagnosticada com Síndrome de Down. No decorrer da pesquisa
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notamos a presença constante dos métodos sintéticos e o silenciamento dos métodos
analíticos, para isso, apresentamos uma série de episódios de evidencia tal perspectiva.
Compreendemos que não há um método ―certo‖ e outro ―errado‖, mas há uma
necessidade de conhecermos o aluno e entendermos suas demandas para chegarmos a
algum método. Por isso, o trabalho não busca defender uma proposta de alfabetização,
mas compreender como elas estão postas e suas consequências para o processo de
escolarização da criança com deficiência intelectual.

Palavras-chave: Alfabetização. Método. Deficiência Intelectual.

1. Considerações inicias
A leitura e a escrita são habilidades que estão entre as questões sine qua non da
escolarização das crianças e jovens de nossa sociedade. Quando refletimos sobre língua
escrita podemos notar que ela permeia todo nosso cotidiano das mais diferentes formas,
desde a ação mais simples até a prática mais desafiadora do nosso dia a dia, como por
exemplo, em anúncios na rua, em nossas comunicações virtuais, em mensagens nas
mais diferentes mídias, enfim, durante nossa vida escrevemos e lemos infinitas vezes.
Por conta dessa permanente presença da língua escrita em nosso cotidiano, é que
as habilidades de ler e escrever ganham destaque no campo educacional e aparecem em
diversas discussões dentro da escola. Em nossa sociedade letrada, o cidadão precisa
dominar essas habilidades para que possa atuar ativamente em seu contexto social e
contribuir para a transformação da sociedade.
Daí então surge a alfabetização, um processo de consiste no ensino e na
aprendizagem da língua escrita, em outras palavras: ―o termo alfabetização não
ultrapassa o significado de ‗levar à aquisição do alfabeto‘, ou seja, ensinar o código da
língua, ensinar as habilidades de ler e escrever‖ (SOARES, 1985, p. 52). Mesmo a
autora tentando sintetizar o conceito para didaticamente explicar o termo, é fulcral levar
em consideração a complexidade que está por trás dos elementos postos e que foi
discutido anteriormente.
Podemos apontar a alfabetização como um dos elementos protagonistas dos anos
iniciais do ensino fundamental, uma vez que as habilidades desenvolvidas por esse
processo fundamentam e possibilitam o contato do alunado com outros conteúdos
406

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

curriculares da escola. Porém, algumas questões sempre surgem quando falamos sobre
alfabetização, e algumas delas reaparecem em situações específicas, como ―qual o
melhor método para alfabetizar? ‖.
Apesar dessa discussão ter sido arrastada durante anos e em alguns momentos
nós tenhamos acreditado que ela teria sido superada, em determinadas situações ela
ressurge com destaque, dentre eles, quando falamos sobre a alfabetização da criança
com deficiência intelectual (DI). Por conta de características inerentes a esses sujeitos
devido suas condições ligadas à DI, a velha questão sobre os métodos de alfabetização
vem à tona afim de responder as demandas desse alunado.
Nesse sentido, o presente artigo se apresenta com a intencionalidade de discutir a
respeito dos métodos de alfabetização empregados na escolarização dos alunos com
deficiência intelectual, trazendo à tona episódios em que os diferentes métodos foram
aplicados e refletindo sobre estes.
O trabalho então segue trazendo o percurso metodológico, onde explica sua
origem, os pressupostos que guiam nosso ―fazer pesquisa‖, o campo e os sujeitos
envolvidos. No tópico seguinte, trazemos uma discussão sobre os diferentes métodos de
alfabetização, aprofundando o conceito e discutindo os métodos analíticos e sintéticos.
No quarto tópico falamos sobre a relação da criança com deficiência intelectual (DI) e a
língua escrita, apresentando as características gerais dos alunos com DI e algumas
práticas com esse sujeito que envolvem a língua escrita. O quinto tópico desse trabalho
apresenta diferentes episódios aos quais os métodos são empregados em sala de aula
com os alunos com DI, e as análises feitas a partir dessas situações. E por fim,
apresentamos nossas reflexões finais com o intuito de concluir o artigo.
2. Percurso metodológico da pesquisa
O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado ―Currículo e
processos de alfabetização na perspectiva da educação inclusiva: um estudo
colaborativo com professores e familiares de crianças com Deficiência Intelectual‖
(MAGALHÃES, 2016-2020/CNPq/UFRN/PROPESq) que teve seu início em 2016 e
está com renovação confirmada até 2020. O projeto está ligado a Base de Pesquisa
sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais.
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O projeto em questão tem como objetivo geral analisar o currículo escolar
focando processos de alfabetização de crianças com deficiência intelectual no ensino
fundamental I expresso em diversas situações coletivas com a participação de
professores e familiares destas crianças. Para esse fim, foram desenvolvidos diversos
planos que trabalho que visavam a interação família-escola-aluno com deficiência
intelectual no processo de alfabetização. Nesse recorte da pesquisa, iremos nos deter
apenas em dois elementos desta tríade, após agentes da instituição de ensino e o alunado
com DI, porém permaneceremos trabalhando a partir da interface da alfabetização,
discutindo os mais diversos métodos desse processo no âmbito do currículo escolar.
Os pressupostos da pesquisa qualitativa apresentados por Stake (2011)
nortearam o nosso ―fazer pesquisa‖ e fundamentaram desde nossos estudos teóricos até
nossas idas ao campo e análises. O trabalho também se trata de uma pesquisa
colaborativa que ressalta os caminhos metodológicos e propõe a interface da produção
de conhecimento científico e do desenvolvimento profissional na docência. Essa
metodologia possibilita vínculos entre as pesquisas no âmbito acadêmico e a realidade
das escolas (TOLEDO, VITALIANO, 2012).
O método para a coleta dos dados apresentados nesse estudo foi a observação.
Stake (2011, p. 103) diz que as informações advindas por este método se configuram
como aquelas que ―podem ser vistas, ouvidas ou sentidas diretamente pelo
pesquisador‖. Corroborando com tal pensamento, Gil (2008 p. 100) diz que ―a
observação nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos
necessários para o cotidiano‖.
A partir de nossas observações foram construídos diários de campo para os
registros das situações vivenciadas pelo pesquisador, e são seus fragmentos que serão
trabalhados nesse artigo. As observações aconteceram em dois contextos distintos, mas
que fazem parte do mesmo projeto de pesquisa. O primeiro contexto diz respeito a uma
turma do 3º ano do ensino fundamental, que contava com 17 crianças de oito a onze
anos de idade, uma professora graduada em pedagogia (Marina72) e um estagiária

72

Os nomes aqui apresentados dos sujeitos envolvidos na pesquisa são fictícios para preservar a identidade das
professoras e dos alunos, cumprindo com os princípios éticos da pesquisa cientifica. Todos os pseudônimos são de
escritos brasileiros.
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graduanda em pedagogia73 (Zila). As observações na turma foram realizadas durante o
ano de 2017. Entre os alunos, temos Caio, um estudante com síndrome de Down.
O segundo contexto foi vivenciado durante o primeiro semestre de 2019 em uma
turma do 4º ano onde os alunos estavam consolidando o processo de alfabetização. A
turma em questão tem 19 alunos com média de 09 anos de idade e uma professora
graduada em pedagogia (Cecília), entre os alunos existe uma menina diagnosticada com
Síndrome de Down (Cora). Sendo assim, os relatos aqui apresentados dizem respeito a
essas duas turmas, ressaltando suas particularidades e evitando comparações
desnecessárias.
Vale salientar que as duas situações foram vivenciadas na mesma escola. Uma
instituição de ensino mantida por uma organização não governamental que presta
serviços clínicos, educativos e culturais às pessoas com deficiência. A escola fica
localizada na zona oeste de Natal – RN, em um bairro periférico e de vulnerabilidade
social, marcado pela violência e pela desigualdade social.
3. Os vários caminhos para a alfabetização: a questão do método
A discussão sobre alfabetização é complexa e vasta, sendo assim, nesse artigo
nos deteremos a conceituar o termo, discutir a relação entre alfabetização e letramento,
apontando a postura do trabalho sobre tal relação, e apresentar brevemente os vários
métodos de alfabetização. Precisamos, então, inicialmente compreender o que significa
alfabetização.
Entendemos que leitura e escrita não se restringem apenas a decodificar e
codificar, respectivamente, essas ações fazem parte das habilidades de ler e escrever,
mas não as limitam. Soares (1985) explica que existem múltiplas facetas destas
habilidades e consequentemente do processo de alfabetização. Para a autora, existem
dois pontos de vista que não necessariamente se anulam, mas se complementam: a
compreensão que ler/escrever significa descodificar/codificar e/ou, então, significa
compreender/expressar (SOARES, 1985).

73

O primeiro contexto foi explorado e discutido sob outra perspectiva no trabalho monográfico intitulado ―O ensino
da língua escrita e a criança com deficiência intelectual no contexto escolar: desbravando o currículo‖ de Silva
(2017). A pesquisa monográfica também fez parte do projeto descrito anteriormente.
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Desta forma, compreenderemos a decodificação e a codificação como partes das
habilidades de leitura e escrita, respectivamente, mas que estão para além do simples ato
mecânico, mas se configuram como atos políticos, portanto alfabetização se ―caracteriza
como um fenômeno de natureza complexa‖. Sendo assim o processo de alfabetização
desempenha um importante papel dentro de nossa sociedade, Cook-Gumpers (2002, p.
27) afirma que ―a alfabetização exerce um papel primordial na melhoria da qualidade de
vida dos indivíduos, grupos sociais e até mesmo das sociedades como um todo‖.
Porém, apesar da discussão, não podemos deixar de reafirmar que a
alfabetização também, traz em seu cerne a compreensão da conversão grafema-fonema
e vice-versa, uma vez a ―alfabetização é 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,s.n, s.p.).
Quando falamos sobre alfabetização algumas questões vem à tona, entre elas
uma pergunta insiste no imaginário pedagógico dos professores que atuam nos anos
iniciais do ensino fundamental: ―Como alfabetizar?‖. Na maioria dos casos, as repostas
dadas a essa questão estão ligadas ao método de alfabetização, que consiste numa
escolha pedagógica do professor em como ensinar as habilidades de leitura e escrita.
Existe diversos fatores que influenciam essa escolha, como pressupostos teóricos,
proposta pedagógica da instituição de ensino, material didático adotado, percepção de
como o aluno aprende, percurso histórico do educador, entre outros.
Para Soares (2016, p. 50) ―métodos para a aprendizagem da língua escrita [...]
são conjuntos de procedimentos que, com base em teorias e princípios linguísticos e
psicológicos, orientam essas aprendizagens, em cada uma de suas facetas‖. Os mais
diferentes métodos sofreram diversas mudanças durantes os anos, sendo ressignificados
e tomando destaques diferentes em determinados períodos em que uma corrente teórica
se sobressai em detrimentos das outras. Soares (2004, p. 10) afirmam que ―é preciso
lembrar que esses métodos hoje considerados ‗tradicionais‘ um dia foram ―novos‖ ou
‗inovadores‘‖, sendo assim, nesse artigo os contrapontos feitos entre os diferentes
métodos não buscam advogar por um em relação ao outro, mas sim, compreender as
possibilidades e limitações dos métodos com relação a escolarização da criança com
deficiência intelectual.
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Historicamente os métodos de alfabetização são agrupados da seguinte forma:
métodos sintéticos e métodos analíticos. Porém, é necessário ressaltar, nesta discussão,
que em função do ―caráter político da alfabetização, o contexto de aplicação, as
escolhas do universo vocabular, entre outros fatores, podem dar a um método um
significado muito mais amplo, que extrapola a simples escolha por um ou outro
princípio‖ (FRADE, 2005, p. 30).
É neste ―extrapolar‖ que se criam os métodos ecléticos ou mistos, quando uma
única situação de ensino da alfabetização soma características de métodos sintéticos
com métodos analíticos. Oliveira esclarece que nessas situações ―não há um novo
método, mas uma adaptação‖ (2006, p. 24), ou seja, uma modificação de um para
utilizar recursos presentes em outros. Nos deteremos a discutir brevemente os principais
métodos sintéticos e os principais métodos analíticos, assim com suas definições.
3.1.

Métodos de Alfabetização: dos sintéticos aos analíticos

Existem indícios históricos que apontam que os primeiros métodos adotados
para o ensino da língua escrita foram os métodos sintéticos (FRADE, 2005), tendo sua
origem possivelmente no século XVI com educadores alemães (JUSTINO, 2015).
Apesar disso, estes métodos são amplamente utilizados e permanecem vivos na prática
docentes das escolas atuais. Para Frade (2005, p. 23), o cerne dos métodos sintéticos
consiste na compreensão de que ―o sistema de escrita se faz sintetizando/juntando
unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua
representação escrita, ou seja, a análise fonológica‖.
Em contrapartida, os métodos analíticos, ou também conhecidos como métodos
globais, teve sua origem basicamente no século XVII, ―visando ensinar a criança a
leitura da palavra como um todo‖ (JUSTINO, 2015), ou seja, basicamente ―partem da
síntese para a análise, do todo para as partes‖ (FRADE, 2005). Estes métodos seguem
em fluxo contrário aos métodos sintéticos, que buscam a aprendizagem a partir das
unidades menores para chegar a construção do todo. Sobre isto, Justino (2010, p. 48)
aponta que ―de acordo com os defensores do método global, após o reconhecimento da
palavra estar bem estabelecido, as crianças naturalmente desenvolveriam o
conhecimento das correspondências letra-som‖.
Quadro 1 – Síntese dos Métodos Sintéticos
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Métodos

Características Gerais
Historicamente se configura como um dos métodos mais
antigos a ser utilizado. Caracteriza-se pela aprendizagem inicial

Método

das letras do alfabeto, somente após isto, é estimulado suas

Alfabético

combinações com o intuito de construir sílabas ou fragmentos
de palavras, até chegar na construção por final da palavra ou
texto.

Métodos Sintéticos

O método fônico tem como primícia a relação som-letra. Nesse
método, busca-se aprender o som da letra e não o nome dela,
Método

como no método anterior. Desta forma, aprende-se o som de

Fônico

uma letra, que somado com o som de outra resulta numa sílaba.
Geralmente inicia-se ensinando os sons das vogais para depois
introduzir as consoantes.
O método silábico tem como marco de sua proposta, como o
próprio nome já sugere, a sílaba. Nesse método, as famílias

Método
Silábico

silábicas são protagonistas das propostas de ensino. Geralmente
se inicia o ensino das sílabas canônicas ou simples (sílabas com
duas letras, ex.: ba – da – co), para então introduzir as sílabas
não-canônicas ou complexas (silabas com três letras ou mais,
ex.: tra – pra – mens).
Este método tem como ponte de partida para a aprendizagem a

Métodos Analíticos

palavra ou da sentença como um todo. Nessa proposta, o aluno
Método

começa seu contato com a língua escrita a partir de uma palavra

Palavração/

ou sentença completa, para em seguida, trabalhar na sua

Sentenciação fragmentação e em suas partes específicas. Esse método é
usualmente utilizado nas aulas de língua estrangeira, sendo
também conhecido como Método da palavra ou da frase.
Esse método surgiu mais tardiamente, e tem como base para a
Método
Global de
Contos

aprendizagem o texto em sua íntegra. Também conhecido como
método de conto ou historietas. O método compreende que a
palavra ou a sentença dentro de um texto completo colabora
para a construção de um significado da língua escrita a partir de
seu contexto.
412

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf -2019.

Também conhecido como método de imersão, consiste na
Método
Natural

compreensão de que o aluno poder construir ‗espontaneamente‖
textos levando em consideração os conhecimentos prévios do
estudante, sendo assim, a partir dessa construção se daria o
ensino da língua escrita.

Elaboração dos autores, tendo como base: Frade (2005); Oliveira (2004) e Savage (2015).

Destacamos que os métodos sintéticos ainda persistem nas salas de aulas da
atualidade, muitas vezes com o rótulo de tradicionais, enquanto os métodos analíticos,
apesar de historicamente terem seus surgimentos mais recente e com pressupostos
teóricos que tem protagonismo nas discussões pedagógicas atuais, disputam espaço com
os métodos sintéticos nas salas de aula pelo país. Nesse campo de guerra, um agente
pode determinar o ganhador ou o protagonista em um determinado instante, o aluno. O
sujeito aprendiz que aponta como aprende, e os métodos estão disponíveis para
funcionarem como ferramentas pedagógicas (ou deveriam).
4. O aluno com deficiência intelectual e a lingua escrita: encontros e
desencontros
É fundamental salientarmos que nos últimos anos o entendimento sobre
deficiência intelectual sofreu uma transformação conceitual, superando uma perspectiva
individualista, descontextualizada e generalizante, que diminuía as potencialidades da
pessoa com DI, para uma perspectiva social, imbuída em um novo paradigma o ―estado
psicológico geral [da pessoa com DI] não apresenta estrutura fixa, mas modificável pela
intervenção do meio sociocultural‖. (FONSECA, 2016, p. 79).
Dessa forma, podemos verificar o distanciamento dos aspectos organicistas e a
consideração de uma perspectiva social, a partir da concessão de um maior espaço à
educação nas conferências e agências internacionais, que passa a problematizar a
deficiência pela esfera intelectual, concedendo ênfase na possibilidade do meio social e
cultural como elo que possibilita transformações de olhares da sociedade perante as
deficiências e reverbera discussões que comensuram sobre quanto a educação pode ser
ferramenta capaz de instrumentalizar esses sujeitos para viver na sociedade letrada
(PLETCH e GLAT, 2012).
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Podemos compreender o conceito de DI fundamentada na perspectiva social
da deficiência, a qual a American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities (AAIDD), retrata:
a deficiência intelectual é caracterizada pela limitação significativa tanto no
funcionamento intelectual como no comportamento adaptativo que se
expressam nas habilidades conceituais, sociais e práticas. A deficiência
origina-se antes dos 18 anos de idade (AAIDD, 2010, p. 1).

Assim, podemos lembrar que as terminologias e conceitos abordados pela
AAIDD, são provenientes de debates internacionais e exercem influência direta nas
concepções adotadas em documentos oficiais que perpetuam pela sociedade e chegam
ao chão da escola. Isto posto, todos que compõe a sociedade, precisam compreender que
a associação da deficiência à nomenclatura intelectual, ―[...] refere-se especificamente a
prejuízos em funções cognitivas e intelectuais, e não a uma doença ou um transtorno
psiquiátrico.‖ (MILIAN et al. 2013, p. 71). Ainda de acordo com Vygotsky (1989), as
pessoas com DI são incompreendidas em função do menosprezo ao desenvolvimento
das suas funções psicológicas superiores e por consequência, vigora a impossibilidade
de pensar alternativas para o desenvolvimento desses sujeitos, tendo em vista o convívio
social e a inserção cultural.
É preciso frisar ainda, que as asseverações depreendidas por Fonseca (2016, p.
79) revelam que ―as pessoas com deficiência intelectual apresentam diferenciação nos
ritmos de aprendizagem e na interiorização da linguagem e consequentemente no
desenvolvimento das ações volitivas e conscientes.‖ Nesse sentido, as pessoas com DI
precisam ser vistas a partir das suas características individuais, com ênfase na
valorização das suas potencialidades e especificidades, levando a instituição escolar a
romper com os padrões racionalizados que tomam como pressupostos um único modelo
de ensino e aprendizagem e ilustra uma alternativa para desconstruir as concepções
rotuladas e estigmatizadoras a respeito da deficiência intelectual que sempre concedem
descrédito a aprendizagem desses sujeitos.
É importante considerarmos que as pessoas com DI tiveram as oportunidades
sociais e intelectuais relegadas pela sociedade, ―[...] acarretando a esse alunado estigmas
e exclusão do contexto educacional‖ (VIANA, 2016, p. 20). Nesse sentido, a instituição
escolar pode ser observada como uma vertente oportunizadora da inclusão na sociedade,
possibilitando a construção do conhecimento e desenvolvimento social das pessoas com
deficiência intelectual.
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Para tanto, é imprescindível reconhecer a alfabetização como uma aprendizagem
fundamental aos sujeitos historicamente marginalizados, considerando as suas
especificidades para a inserção no mundo letrado. Para tanto, é necessário investigar a
relação do sujeito com deficiência intelectual e a aprendizagem da língua escrita, de
modo que à medida que os sujeitos com DI são inseridos no mundo letrado, podem ter
suas aprendizagens potencializadas para construção do conhecimento.
Ao observarmos que cerca de 65,57 % dos sujeitos com necessidades
educacionais especiais matriculados na educação básica do país, têm Deficiência
intelectual. (MALETTI; BUENO, 2013) e que estes, tem dificuldades com relação a
apropriação do conhecimento que envolve as operações simbólicas superiores, é
substancial que seja dada ênfase às interações estabelecidas entre os professores e os
alunos no cerne das práticas pedagógicas, bem como os fomentos ao contexto
sociocultural inerente ao processo de escolarização. Isto posto, a alfabetização deve ser
pensada para além da codificação e decodificação, pensando na consolidação da língua
escrita que considere os fatores sociais, econômicos, culturais e políticos (PLETCH,
2010).
É preciso depreendermos que a apropriação da leitura e da escrita são eixos
fomentadores para que o aluno com DI desenvolva a capacidade de relacionar-se
socialmente com autonomia e resolver problemáticas que envolvem conhecimentos
abstratos. Assim, os estudos sobre a temática são fulcrais para problematizar as
experiências das crianças com DI e a língua escrita, ilustrando que tais indivíduos
podem ter o desenvolvimento cognitivo e social potencializados, a partir de ações
curriculares e estratégias que oportunizam a aprendizagem significativa. Desse modo, é
imprescindível distanciar-se dos julgamentos e análises estereotipadas sobre a
construção do conhecimento por esses alunos, de modo que as ações docentes não
considerem a criança com DI em detrimento do estigma da incapacidade cognitiva, mas
em função de suas capacidades, especificidades e potencialidades.
Devemos ainda problematizar que as ações curriculares inerentes ao contexto
escolar, também perpassam pela reflexão de como o planejamento curricular é analisado
pelo corpo docente da instituição educativa, reverberando na forma como as práticas
curriculares podem fomentar a apropriação das funções psicológicas superiores, através
da aprendizagem significativa e ―contribuir para os processos de elaboração conceitual
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dos alunos com DI através da inserção de atividades contextualizadas no currículo
escolar.‖ (FONSECA, 2016, p. 70).
Por conseguinte, avaliar a aprendizagem das pessoas com deficiência, nos leva a
uma conjectura a qual demonstra a construção da aprendizagem por parte desses
sujeitos a partir de significações diferenciadas, sendo fundamental pensar formas que
não sejam desprovidas de sentidos, mas que essa mediação seja capaz de tornar os
sujeitos cognoscitivos e atores de sua aprendizagem, contribuindo para o avanço
cognitivo desses discentes (VIANA, 2016).
É crucial pensarmos que ―a leitura e a escrita, ao contrário da fala, [...]
necessitam ser aprendidas por meio de atividades de ensino sistemáticas e intencionais
sobre o funcionamento do código convencional da língua escrita.‖ (JUSTINO;
BARRERA,2012, p. 399). Assim, as mediações devem ter caráter multifacetado em
prol da compreensão da língua escrita, uma vez que os professores devem refletir a
respeito das diferentes estratégias que orientam os alunos em função dos seus potenciais
de aprendizagens.
Logo, pensar a relação que a criança com DI estabelece com a língua escrita,
perpassa por problematizar o lugar que a alfabetização ocupa nessas práticas, bem como
a relação estabelecida com o meio social, atravessada pelas facetas da aprendizagem
inicial da língua escrita, consubstanciadas pela óptica de Ferreiro e Teberosky (1986), as
quais advogam que as crianças interpretam a escrita de acordo com a sua bagagem de
conhecimento sistematizadas em consonância com as situações vivenciais e
experienciais. Nesse sentido, é fundamental pensar a escrita como um objeto conceitual,
ao passo que o sujeito o constrói de forma cognitiva, adquirindo os símbolos para
incluir-se na sociedade letrada e conquistar espaço de uma participação mais igualitária
e efetiva nas tomadas de decisões perante a sociedade.
5. Os métodos de alfabetização e o aluno com deficiência intelectual: caminhos
a serem trilhados
Desde a Grécia antiga, defende-se o ideário de que as crianças deveriam
aprender a ler e a escrever usando letras e sons. Desse modo, as ―técnicas similares, que
enfatizam letras e sons, eram usadas no ensino da leitura na Idade Média‖
(SAVAGE,2015, p.18), ainda se fazem presentes nos contextos escolares brasileiros, em
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que prioriza-se o valor sonoro das letras e sílabas e as percepções auditivas visuais,
devendo-se considerar a realidade psicológica da criança.
No primeiro contexto, repertório de letras de Caio ainda é insipiente, apenas dele
já está cursando o 3º ano do ensino fundamental. Por isso, as professoras buscam
trabalhar para que ele (re) conheça as letras individualmente e comente a fazer as
relações grafema-fonema.

É perceptível que as docentes trabalhar com o método

alfabético dentro da perspectiva sintética.

A situação abaixo ilustra a prática

alfabetizadora da professora:
Quadro 2 – Trecho 1 do diário de Campo do pesquisador do 1º contexto

A professora Zila para realizar uma atividade com a letras C com Caio enquanto o resto da
turma participava de um jogo de matemático. A tarefa consistia em colar Lã no desenho de
um carneiro e escrever a letra C. Para a escrita da letra a professora primeiro permitiu que o
estudante fizesse uma tentativa de escrever autonomamente, nesse momento ele apenas
rabiscou a folha. Na segunda tentativa a professora guiando a mão do menino, escrever a
letra com ele. Para finalizar, ele escreveu parte do nome na atividade com auxílio da
professora, da mesma forma como foi a escrita da letra, ela segurava na mão dele para que
ele escrevesse letra por letra. A atividade do Caio com a Letra ―C‖ era do dia anterior,
porém ele estava muito agitado e não conseguiu fazer.
Fonte: os autores

Da situação apresentada por meio do trecho do diário de campo, algumas
considerações podem ser tecidas, tais como: as professoras buscam que Caio primeiro
aprendam as letras do alfabeto individualmente, para depois começar a trabalhar suas
conexões e contextualizações, característica presente do método alfabético (FRADE,
2005), como dito anteriormente. Além disso, as professoras guiam a mão do menino
durante sua escrita, o que, de certa forma, poda a coordenação motora da criança e,
literalmente, o treina para fazer determinado movimento. Esse treinamento sem uma
contextualização ou uma problematização para a criança acaba se formando apenas
mais um movimento repetitivo.
Por fim, é necessário destacar que a atividade de Caio não tinha relação com a
proposta para o resto da turma, o que o coloca em uma posição excludente, impedindo
que ele possa interagir com os colegas da turma e o limitando a um espaço social que o
afasta de seus pares. As práticas descontextualizadas levam as crianças a não terem
interesse pelo texto escrito e os desestimulam no processo de alfabetização. No episódio
a seguir temos um exemplo desse desinteresse que se repetia durante o dia a dia escolar.
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Quadro 3 – Trecho 2 do diário de Campo do pesquisador do 1º contexto

A professora Marina entrega a letra impressa de uma música para todos da turma, menos
para Caio, que se deita no chão para escutar a música. Alguns alunos da turma acompanha
a letra, outros apenas a escuta na primeira vez que ela é reproduzida. Na segunda vez que
toca a música, as crianças prestam atenção na letra, menos que Caio, que agora além de
estar sem o papel com a letra ficou disperso, brincando no meio da sala.
Fonte: os autores

O desinteresse de Caio é intensificado por conta das práticas que afastam o
menino do resto da turma, uma vez que ele pode internalizar que se os colegas estão
realizando uma atividade, ela não é endereçada a ele, além de compreender que se pode
trabalhar com a língua escrita que estiver com a docente por perto para mediar seu
contexto com o texto ou segurar a sua mão.
Em nosso segundo contexto de práticas de ensino alfabetizadoras, verificadas
nas aulas de língua portuguesa, com crianças do 4º ano do Ensino Fundamental.
Devemos dimensionar um olhar ainda mais atento à tais práticas de alfabetização, tendo
em vista que trata-se de uma sala de aula regular que materializa suas atividades sob a
égide da perspectiva inclusiva, a qual as pessoas com deficiência estudam com pessoas
sem deficiência, e, juntas constroem diversas formas de conhecimentos. Isto posto,
lembramos que em tal âmbito, transcorre momentos de ensino-aprendizagens pautados
em ações baseadas nas abordagens primordialmente sintéticas, como por exemplo, as
vertentes alfabética, silábica e fônica.
Diante disso, discutiremos o processo de alfabetização da criança com DI, que
neste caso, apresenta uma certa dificuldade com a linguagem oral, listando abaixo
alguns fragmentos extraídos dos diários de campo dos pesquisadores, que nos
dimensiona a problematizar a utilização dos métodos sintéticos, mais precisamente a
abordagem fônica, utilizada na prática da professora para subsidiar o entendimento da
língua escrita a partir das relações estabelecidas entre o som e a grafia.
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Quadro 4 – Trecho 1 do diário de Campo do pesquisador do 2º
contexto

A professora dita as palavras da agenda em dois ritmos diferentes: De maneira mais rápida
para a turma e de forma mais direcionada para Cora. Dessa maneira, no momento de
escrever a palavra brincadeira, a garota chama a professora para confirmar a sua escrita.
Cora: ―Professora, como é que eu escrevo a palavra bincadeira? Eu não sei.‖
Cecília: ―É claro que você sabe. Você é maravilhosa! Como é brin?‖
Cora: ―Bin, é B – I – N.‖ (A garota escreve em seu caderno).
Então a professora pega na mão da garota e coloca no seu pescoço.
Cecília: ―Tá sentindo o som? A vibração do BR.‖
Cora: ―Tô, professora.‖
Cecília: ―Tem que letra juntinha do B?‖
Cora: ―Tem um R, professora. É B – R- I, lembrei agora!‖ (A garota escreve no caderno)
A professora então, entrega um susurrofone para Cora terminar de escrever a agenda.
Cecília: ―Cora, você precisa se ouvir. Antes de você escrever as palavras, se escute.‖
Cora: ―Tá certo, minha fia.‖
A garota vai dizendo letra por letra das palavras da rotina até formar as sílabas. No entanto,
a professora chama a atenção pois ela vai cadenciando a palavra, mas não a grafa no
caderno:
Cecília: ―Cora, você precisa ir dizendo e escrevendo no caderno. Fale as letras das
palavras e as escreva.‖
Fonte: os autores

Na mesma perspectiva, a professora repete os elementos dos métodos sintéticos
no episódio a seguir:
Quadro 5 – Trecho 1 do diário de Campo do pesquisador do 2º contexto

Na escrita da rotina na agenda, Cora vai escrever a palavra relaxamento e chama a
professora para que a ajude. Daí, a garota vai dizendo as letras para a professora Cecília e as
confirmando, para só depois, as escrever.
Cora: ―Professora, como escreve relaxamento?‖
Cecília: ―Como é RE?‖
Cora: ―RE é R-E né professora?‖
Cecília: ―Isso mesmo, mulher!‖ (A garota escreve a sílaba no caderno).
Cora: ―LA é L-A né professora?‖
Cecília: ―Escreva aí no seu caderno.‖
A garota grafa a sílaba no caderno.
Cecília: ―MEN, como é?‖
Cora: ―ME, M-E, professora.‖ (A garota escreve a sílaba no caderno).
Cecília: ―E o resto?‖
Cora: ―TO, T – O, professora Cecília.‖ (A garota escreve a sílaba no caderno).
Cecília: ―Aqui você escreveu RELAXAMETO. Você não esqueceu de nada não?‖
Cora: ―Não, professora. Tá aí.‖ (Apontando para o caderno).
Cecília: ―Não é ME, é MEN‖ (tapando o nariz para deixar sua fala nasalizada).
Cora: ―Ah, é mermo.‖
Cecília: ―Qual a letrinha que tá faltando?‖
Cora: ―É o N, o N, minha fia. Eu sabia, mas esqueci.
Fonte: os autores
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É necessário salientar que a rotina escolar demanda situações as quais os
professores e professoras devem se questionar sobre qual a melhor abordagem prática e
metodológica que pode contribuir com as necessidades educacionais dos alunos,
levando a problematizar que os métodos não são fins em si mesmo. Entretanto, tratamse de eixos que podem oportunizar práticas educacionais que orientem a aprendizagem
inicial da leitura e da escrita, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem sofre
interferências de fatores externos a eles, e estes, devem ser considerados e valorizados
no decurso educacional (SOARES, 2016).
É primordial reconhecer que ensinar não se restringe somente aos métodos,
sendo essencial relativizar o seu uso que não pode ser considerado como o aspecto mais
importante na alfabetização. Nesse sentido, quando pensamos na criança com DI
inseridas em turmas de alfabetização, como é o caso do lócus da pesquisa ao qual temos
uma garota de 09 anos de idade que tem Síndrome de Down. A garota apresenta
dificuldades na articulação da linguagem oral, que incide diretamente na maneira como
esta criança estrutura os fonemas e os transpõem na linguagem escrita.
No contexto observado, as práticas da professora Cecília reverberam na
valorização dos métodos sintéticos, principalmente no que tange a concepção fônica que
―pode ser definida como um estudo consciente e concentrado da relação entre sons e
símbolos, com o objetivo de aprender a ler e a escrever.‖ (SAVAGE,2015, p.25). Esse
mesmo autor advoga ainda que
Defensores da fônica baseiam a sua posição principalmente no
princípio alfabético, o princípio de que as letras funcionam juntas de
forma sistemática para representar sons da linguagem falada. Eles
acreditam que entender que os símbolos escritos representam sons
falados é absolutamente necessário para o desenvolvimento da leitura.
(SAVAGE,2015, p.27).

É importante ainda observar que as abordagens sintéticas e analíticas consideram
as correspondências letra-som e devem ser baseadas em aspectos e práticas que
fomentem a construção de sentidos para as crianças que aprendem, visto que ―quanto
mais ricos for o conjunto de experiências que elas trazem para a língua escrita, melhores
serão as suas chances de construir os sentidos dos textos.‖ (SAVAGE,2015, p.38).
Desta forma, reconhecer as relações som-símbolo é fulcral para que a garota Cora,
escreva, mas a escrita não está limitada somente a isso. Portanto, é imprescindível
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propostas que despertem o interesse da criança em se relacionar com o texto escrito e
oral, e assim, romper as barreiras do mundo iletrado.
6. Reflexões finais
Nas pesquisas apresentas nesse texto fica claro a predominância dos métodos
sintéticos na alfabetização dos alunos com deficiência intelectual em detrimentos dos
métodos analíticos. Essa perspectiva é corroborada quando analisamos outros estudos
dentro da temática. Não nos cabe advogar por um método, mas sim analisar o que é
posto. Compreendemos, então, que os métodos sintéticos utilizando na prática
analisadas nesse estudo possuem pontos negativos e positivos que precisam ser
destacados.
Quando as atividades propostas dentro dos métodos são descontextualizadas, se
resumindo a uma ação mecânica de memorização e repetição de um movimento,
podemos notar que há ação reversa no estudante. O aluno cria uma aversão a língua
escrita, perdendo seu interesse pela aprendizagem. Esses elementos são intensificados
quando as propostas com o aluno com DI não têm relação com as atividades para o resto
da turma, criando um cenário excludente de escolarização.
Em contrapartida, os métodos sintéticos quando bem executados, fazem com que
a criança possa se apropriar do sistema de escrita, conhecendo seus nuances e
compreendendo as relação grafema-fonema, habilidade fulcral quando falamos do
processo de alfabetização. O aluno com DI precisa ter suas potencialidades levadas em
consideração no processo de alfabetização, e os métodos sintéticos bem trabalhados
podem levar a isso.
Compreendemos que os métodos analíticos podem contribuir, tanto quanto, para
o processo de alfabetização da criança com deficiência intelectual, porém nas práticas
cotidianas eles são postos em segundo plano por diversos motivos. Entre esses motivos,
podemos apontar uma visão pejorativa da capacidade cognitiva da criança com
deficiência intelectual. Por fim, destacamos que antes do método de alfabetização é
necessário sempre enxergamos o aluno, ele que nos dará o caminho de sua
aprendizagem.
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EIXO TEMÁTICO
ALFABETIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Desafios da formação para alfabetizar no cenário brasileiro: quais os
caminhos possíveis?
Rita de Cássia Barros de Freitas Araujo
Colégio de Aplicação João XXIII/Universidade Federal de Juiz de Fora

Resumo: Este trabalho é um recorte da Tese defendida em 2017, orientada por Menga Lüdke. A
questão norteadora foi: ―De que forma(s) alfabetizadores com atuações reconhecidas como bemsucedidas aprenderam a alfabetizar de modo efetivo, garantindo que, se não todos, a maioria de seus
alunos tivessem êxito no processo de aprendizagem inicial do Sistema de Escrita Alfabético
Ortográfico? A Escolha dos colaboradores foi por indicação de diferentes fontes. O trabalho de
campo pautado nos constructos da ―Entrevista Compreensiva‖ com abordagem qualitativa de cunho
histórico-cultural. Dialogamos com 18 alfabetizadoras, cinco pesquisadoras experientes e visitamos
dois Programas de Rede. Para análise construímos núcleos de significação. Destacamos aqui um
recorte do Núcleo: ―Processos de formação docente formal‖, com ênfase nos desafios em busca de
caminhos possíveis. Nos fundamentamos em constructos teóricos de: Lüdke, Nóvoa, Freire, Gatti,
Soares, entre outros. Os achados denotam a complexidade, os desafios e as possibilidades do
processo de formação do alfabetizador.

Palavras-chave: Formação para alfabetizar. Desafios. Possibilidades.
A presunção de que os professores podem criar e
manter condições que tornem a vida e aprendizagem
escolar estimulantes para os alunos, sem que as mesmas
condições existam para os professores, não é
corroborada pela história da humanidade.
Seymour Sarason in Lucy McCormick Calkins, 1989.

Este artigo tem como objetivo relatar, de forma sucinta, a partir dos resultados de
pesquisa de Doutoramento realizada nos anos de 2014 a 20171, orientada por Menga Lüdke,
um recorte das análises de um dos cinco Núcleos de Significação 2 construídos ao longo da

1

O referido trabalho de pesquisa, intitulado ―Formação para alfabetizar: lições de professoras que aprenderam‖,
teve como norte a seguinte questão: ―De que forma(s) alfabetizadores com atuações reconhecidas como bemsucedidas aprenderam a alfabetizar de modo efetivo, garantindo que, se não todos, a maioria de seus alunos
tivessem êxito no processo de aprendizagem inicial do Sistema de Escrita Alfabético Ortográfico (SEAO)? E
pode ser acessado pelo link: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6538
2

Para análise dos achados foram construídos, com base nos estudos Aguiar (2005) e Aguiar e Ozella(2006),
cinco núcleos de significação: Disparadores do processo evolutivo de constituição da identidade docente;
Processos de formação docente formal (Acadêmica)e desenvolvimento profissional; A atuação docente e a
construção de saberes; A despeito das dificuldades a paixão: motivação para continuar e buscar o
desenvolvimento profissional permanente e, por fim, Caminhos possíveis. Ressaltamos que O trabalho de

.
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pesquisa, a saber: ―Processos de formação docente formal (Acadêmica) e desenvolvimento
profissional‖. Destacamos, dentro deste Núcleo, os desafios mais específicos e considerados
relevantes na formação para alfabetizar, mas, com intuito de compreendê-los em direção a
busca de caminhos possíveis para esta formação tronar-se mais efetiva, mesmo que sejam
apontamentos ainda modestos. Tais análises e compreensões se deram em profundidade com
a colaboração de 18 professoras alfabetizadoras, indicadas por diversas fontes como
professoras com atuações bem-sucedidas, as quais denominamos informantes e com cinco
Pesquisadoras Experientes da temática que também atuaram na educação básica com o ensino
da língua materna (Maria Foresti, Bernardete Gatti, Magda Soares, Marlene Carvalho e Zélia
Mediano), as quais denominamos de PE‘s. Contamos ainda com a visita a dois Programas de
Rede de formação para alfabetização, o Programa Alfaletrar e o Programa Novamérica.
Compreendemos, neste contexto de pesquisa supracitado, que a projeção das
perspectivas construtivista e sociointeracionista no âmbito educacional, principalmente seus
reflexos nos estudos sobre a alfabetização, lançaram a necessidade de formar professores que
compreendam e saibam trabalhar considerando tais perspectivas. Professores que assumam
suas atividades de forma mais autônoma e reflexiva, para além de apenas seguir manuais.
Ademais, devem compreender as avaliações como um instrumento não só para o aluno por
ele mesmo, mas para todo o processo de ensino-aprendizagem a partir de uma postura
investigativa da própria prática.
Desta feita, é preciso pensar em uma formação que considere e respeite os
conhecimentos e as reflexões dos futuros docentes, mediando a ampliação de seus
conhecimentos a partir de um trabalho que envolva processos investigativos. Afinal, como
pretender professores reflexivos se estes têm sido formados a partir de práticas não reflexivas,
como na epígrafe deste artigo?
Ressaltamos que formações aligeiradas para a docência, iniciais e continuadas, a
exemplo das que têm ocorrido nos âmbitos das diferentes instituições e em diferentes
modalidades, acarretam uma gama de problemas. No que concerne às perspectivas
construtivista e sociointeracionista, tais formações acabam por gerar práticas pouco concisas
ou equivocadas frente à dificuldade da real compreensão destas propostas, bem como à
dificuldade de internalizá-las a ponto de fazerem sua transposição para a prática.
campo pautou-se nos constructos da ―Entrevista Compreensiva‖ de Kaufmann (2013), a partir de abordagem
qualitativa de cunho histórico-cultural.
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Principalmente se levarmos em conta que alguns professores só foram ter contato com tais
perspectivas após anos de trabalho pautados nas perspectivas ―tradicionais‖, as quais não só
aprenderam em sua formação inicial para a docência como as vivenciaram enquanto alunos
da educação básica e, porque não, da formação profissional.
Contudo, tais formações não impediram que alguns docentes, como as professoras
com as quais conversamos, conseguissem realizar um trabalho junto ao processo de
alfabetização que fosse considerado, por muitos e por elas mesmas, efetivo. Embora
mencionem que este teria sido facilitado frente a uma formação mais adequada.
Para mais, geram práticas que suprimem conhecimentos e princípios importantes,
construídos ao longo da história da alfabetização, em nome do exagero do emprego de ações
que privilegiam as facetas psicológicas propostas nas novas tendências. Equívocos,
desconhecimentos e exageros que, como já mencionado, levam ao fenômeno que Soares
(2016) denominou por ―curvatura da vara‖ ou pendular, que corresponde a dizer que saímos
de um extremo a outro, de um ensino muito técnico e diretivo para um demasiadamente
flexível. Ambos, ao contrário do que objetivam em primazia, fazem parte do rol de ações que
ajudam a impedir que os índices escolares brasileiros atinjam metas propostas concernentes à
alfabetização.
Nóvoa, em palestra organizada pelo Sindicato dos professores de São Paulo (SinproSP) em outubro de 2006, em ocasião de comemoração ao dia dos professores, afirma que

A pedagogia tradicional era baseada nos conhecimentos e na transmissão
dos conhecimentos. A grande ruptura provocada pela pedagogia moderna
foi colocar os alunos no centro do sistema. Mas a pedagogia moderna
precisa ser reinventada na sociedade contemporânea. Não se trata de centrar
na escola nem nos conhecimentos, como advogava a pedagogia tradicional,
nem nos alunos, como advogava a pedagogia moderna, mas, sim, na
aprendizagem. É evidente que a aprendizagem implica alunos. A
aprendizagem implica uma pessoa, um aluno concreto, implica o seu
desenvolvimento, o seu bem-estar. Mas uma coisa é dizer que nosso
objetivo está centrado no aluno e outra coisa na aprendizagem do aluno. E
deﬁnirmos isso como nossa prioridade no trabalho dentro das escolas
(NÓVOA, 2006, p. 6).

Compreendemos, considerando as mudanças referentes às concepções de ensinoaprendizagem, de alfabetização e as novas exigências do contexto histórico-social atual, que a
formação docente, principalmente a formação para atuar na EI e séries iniciais do EF com o
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processo inicial de apropriação do Sistema de escrita alfabético Ortográfico(SEAO) em todas
as suas facetas, enfrenta grandes dilemas e desafios. Entre eles o aprisionamento a modelos
tradicionais, teóricos, muito formais que dão pouca importância à prática reflexiva (NÒVOA,
2006), o que dificulta que os futuros professores consigam fazer diferente quando forem atuar
em suas salas com seus alunos. Ou, o aprisionamento a modelos atuais ainda não bem
compreendidos e trabalhados, que as leva a sentirem-se inseguras ou mesmo a equivocaremse.
Se levarmos em conta que a maioria das informantes e também das PEs mencionou
que, no início da carreira, o que mais ajudou foi justamente ter como modelo suas professoras
primárias, que ao ―não saber bem o que fazer frente a alguma situação o apoio à memória,
enquanto repertório de atuação, ajudava bastante na decisão sobre o que fazer em um
primeiro momento‖ (GATTI, 2016, arquivo particular), essa situação se tonifica. O que não
quer dizer que este apoio e que estas formas de atuar não surtiam efeito, pelo contrário, já que
todas mencionaram ter tido êxito logo no início da carreira, embora com maior dificuldade,
bastante espontaneidade e muita intuição.
Tendo em vista a existência de cursos de Pedagogia que não têm uma disciplina
específica de alfabetização e estágio em alfabetização e os que têm são representados por
uma carga horária mínima e que alfabetização e letramento são áreas pouco consideradas no
contexto acadêmico, a situação torna-se ainda mais complicada3. Se somarmos a isso o fato
de que a Alfabetização até os oito anos de idade e a erradicação do analfabetismo são metas
claramente expressas no PNE; que, embora aparentemente melhorando, os índices de
alfabetização no Brasil ainda estão muito aquém do mínimo desejável; que o processo de
apropriação do SEAO não é um processo natural e sim de aprendizagem; que a aprendizagem
da língua escrita na ortografia do português brasileiro tem suas especificidades e
complexidades; que esta aprendizagem sugere o desenvolvimento da consciência
3

Para ilustrar tal situação para além de pesquisas já realizadas como a de Gatti B.A & Nunes, M.M(org)
Formação de professores para o Ensino Fundamental: Instituições formadoras e currículos. 2008,
menciono relato que ouvi de uma coordenadora de um curso de Graduação em Pedagogia de uma
Universidade Estadual alocada no interior de Minas Gerais (A referida Universidade era até o ano de 2014
uma instituição particular, a única da região responsável pela formação de professores): ― Esta Universidade
existe há quinze anos e há quinze anos oferece o curso de Pedagogia, pelo que consta no currículo e nos
relatos dos docentes, bem como frente à formação destes, nestes quinze anos nunca houve uma disciplina
sequer que envolvesse alfabetização e letramento. Por isso estamos investindo nisso agora que assumimos a
coordenação, fizemos inclusive parceria com a Rede Municipal de Ensino para compreender melhor a situação
e pensarmos formas de auxiliar na capacitação dos professores já formados.‖
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metalinguística, consciência fonológica e consciência fonêmica4, a situação fica ainda pior. E,
se a tudo isso, acrescentarmos o fato de que o alfabetizador precisa também saber como a
criança se apropria da leitura e da escrita, a situação deixa de ser apenas complicada e
complexa e passa a ser uma incógnita.
Gatti (2006, p. 2) denuncia, a partir de seu ponto de vista, que em vez ―de se repensar
toda a grade curricular e a formação dos educadores, que é uma questão muito séria, nós
ficamos em discussões, estéreis, do campo de questões ideológicas e de brigas políticas‖,
deixando de lado a questão curricular da formação específica do professor. Em consonância
com o que abordamos a respeito das prescrições legais, a autora afirma que o Conselho
Nacional de Educação elabora as DCNs para formação de professores, mas estas não são
cumpridas, na verdade, acredita que não são nem conhecidas pela maioria dos formadores.
Nesta linha, a autora coloca em tela que esta é uma questão ―bem típica do nosso
estado nacional, que é bastante burocrático e onde são feitas as leis para mudar a realidade,
mas estas ficam só no papel‖ (GATTI, 2006, p.3). O que é bastante grave se quisermos
realmente pensar em possibilidades de mudanças efetivas. Diante deste quadro, a formação
está problemática em todas as áreas, mas em especial na alfabetização, representando uma
grande crise na formação de alfabetizadores.
Isso porque, as escolas de ensino médio, mal ou bem, tratavam dessas
questões de como alfabetizar, como ensinar as primeiras contas, já que lidar
com crianças é muito difícil. Ensinar a ler e escrever é um processo muito
complexo. No entanto, os cursos superiores não dão a atenção devida a esse
processo. Eles também não estão preparados para formar os alfabetizadores.
Os professores desses cursos não têm formação suficiente para formá-los
(GATTI, 2006, p. 3).

Pensando em responsabilizações, bem diferente de simplesmente culpabilizar,
corroboramos as assertivas de Gatti (2006) de que estamos em um ―círculo vicioso‖, na
medida em que o professor que está na escola foi formado por algum curso superior,
acrescentamos o fato de que a formação básica, em sua maioria, também foi frágil, assim,
poderíamos dizer que quem tem uma parcela maior de responsabilidade nessa situação são as

4

Para aprofundamento sobre as características específicas da aprendizagem da língua escrita na ortografia do
português brasileiro, sobre consciência metalinguística, fonológica, fonêmica e sua relação com a
alfabetização, bem como a aprendizagem da língua escrita em diferentes ortografias, ver Soares (2016).
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instituições de ensino superior – as universidades e as faculdades integradas isoladas. As
instituições que formam este professor de determinada maneira que não está sendo nada
efetiva. Diante disto, Gatti (2006) insiste na importância da formação básica docente de
qualidade, que deveria, em nome desta efetividade, inserir o futuro professor na escola, seu
futuro lócus de atuação, ―assim como acontece em cursos de Medicina, em que há uma
imersão do médico com o aluno no hospital, no pronto-socorro, no campo onde ele irá
trabalhar‖ (GATTI, 2006, p.6).
Magda Soares (2017), Antônio Nóvoa (2016), Menga Lüdke (em discussões no grupo
de pesquisa, que tem, inclusive, um médico neurologista como membro participando destas
discussões e em artigos) e Lüdke e Boing (2012) também apostam nesta formação pela
―imersão‖, pelo ―internato‖ acompanhado por um ―tutor‖, ―conselheiro‖, alguém mais
―experiente‖ na área de atuação.

O ideal seria que a formação se fizesse estreitamente associada às escolas,
como a formação do médico se faz dentro dos hospitais. Fico imaginando:
se eu ainda estivesse na formação inicial de professores, levaria os alunos
para uma escola pública, e faria a formação lá, no interior dela, numa
experiência como a que eu tenho tido em Lagoa Santa: alternando práticas
com seminários de análise das práticas, discutindo teorias e testando-as nas
práticas, problematizando e transformando práticas e teorias... mas isso é
mais que imaginação, é sonho... (SOARES, 2017, arquivo particular).
As faculdades de medicina estão dentro de hospitais. Por que isso? Porque é
ali que se dá a profissão e, portanto, muito naturalmente há um processo de
socialização com o futuro ambiente de trabalho. [...] Mas nas licenciaturas
temos alunos que passam cinco anos na faculdade sem nunca entrar em uma
escola, sem nunca ter contato com um professor ou com um aluno
(NÓVOA, 2016, s/p).

O futuro professor deveria ter, portanto, essa possibilidade de imersão. A construção
de uma rede de relações entre escolas formadoras, escolas de ensino fundamental e médio e
educação infantil, secretarias de educação, para que esses formandos pudessem estar nessas
instituições observando e atuando, seja como monitores, seja como auxiliares do professor.
Seria de extrema relevância para a efetivação desse processo de imersão e aprendizagem da
docência (GATTI, 2006). Acrescentamos aqui a especificidade do processo inicial de
apropriação do SEAO, que gera a necessidade de que esta imersão envolvesse um período
razoável de imersão na EI e nas primeiras séries do EF. Período suficiente para observarem e
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compreenderem as complexidades desse processo e as formas de atuação junto a ele. Situação
que, frente as atuais situações políticas envolvendo as Universidades e a Educação Básica,
tem ficado cada vez mais distante de tronar-se realidade.
Na maioria dos casos em que esta aproximação se dá via estágio, quando existe o
estágio em alfabetização, ele ocorre em apenas um semestre. Sendo assim, o formando ou
observa o início do processo, ou o final deste, quando a criança em processo de alfabetização
chega à fase alfabética. Ressaltamos que estamos considerando aqui apenas o processo inicial
da faceta da apropriação do SEAO, pois, caso considerássemos todas as facetas envolvidas no
processo, não poderíamos falar em período final, uma vez que reconhecemos que é um
processo que desenvolvemos em diferentes níveis ao longo da vida.
Tanto Carvalho (2014, arquivo particular), como Gatti (2016, arquivo particular), ao
se referirem à formação para alfabetizar, robustecem, a partir de suas experiências
particulares na pesquisa, na formação docente e nas próprias formações, as afirmações em
relação à fragilidade desta formação. Carvalho (idem) destacou que a universidade, por volta
dos anos 70, ignorava completamente a formação do professor da educação básica. Se hoje
percebemos a enorme lacuna existente nesta formação, imaginemos em 1970. E, do jeito que
vamos politicamente, se permitirmos, retornaremos a estes tempos muito em breve.
Gatti (2016, idem) ratifica o papel do Curso Normal em nível médio na sua formação
para alfabetizar, confirmando ter vindo daí seu maior repertório para a atuação como
alfabetizadora, associado às lembranças de como sua alfabetizadora e sua professora de
quarta série faziam. À Pedagogia cabia a formação para a gestão, supervisão, orientação. Era
um curso forte, aprofundava em relação à Sociologia, Psicologia, Filosofia, Biologia
Educacional, Matemática, Estatística, entre outras disciplinas. O curso tinha como objetivo
formar o especialista em educação e não o professor, a formação deste era mesmo de
responsabilidade do Curso Normal de nível médio, que também trabalhava aquelas matérias.
Hoje, não temos bem nem uma coisa nem outra, pois, ao passar a responsabilidade da
formação do professor para o Curso de Nível Superior, o Normal Superior, uma briga com as
faculdades de Educação responsáveis pelos cursos de Pedagogia acirrou-se. Frente a esta
briga, em 2006, a formação do professor do ensino básico, aí incluída a formação para
alfabetizar, passou a ser de responsabilidade dos cursos de Pedagogia, sem qualquer suporte
que auxiliasse a adaptação para tal formação.
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Desta feita, a história da formação docente para o ensino básico, ratificando tudo o
discutimos até aqui, ficou ainda mais truncada, ou seja, não se forma bem nem o pedagogo
em sua perspectiva mais ampla, nem o professor da educação básica, muito menos o
alfabetizador. Daí estamos vendo o ressurgimento das escolas Normais, sustentadas pelos
estados, enquanto tentativa, quase desesperada, dos gestores em atender às exigências do
MEC, em reverter os resultados negativos relacionados à avaliação e atestados pelas
avaliações externas como Provinha Brasil e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA).
A pesquisadora Foresti (2016, em entrevista) em relação ao curso Normal em nível
médio, comparando-o com a graduação, reforça o que foi dito por Gatti (2016), ao afirmar
que um dos pontos mais positivos relativos à formação na Escola Normal era ter um objetivo
preciso.
Quem ia pra escola Normal sabia que ia pra ser professora primária. Ou
seja, você não era formada para mais nada. Você não tinha expectativa de
mais nada. Então você concentrava em aprender todas as técnicas possíveis
de como ensinar (Maria Foresti).

Contudo, reforçamos as considerações de Gatti (2006) de que nenhuma formação por
si só garante nada, que nenhuma formação inicial capacita um profissional completamente,
seja o profissional que for. Os avanços dos conhecimentos, as inúmeras formas e
possibilidades de construção e rápida divulgação de novos conhecimentos fazem com que
todo e qualquer profissional necessite de formação suplementar, uma formação permanente
através de cursos de extensão, de especialização, pesquisas e principalmente no próprio
ambiente de trabalho. Mas esse reconhecimento, de forma alguma, minimiza a
responsabilidade da formação inicial, muito pelo contrário, para que o desenvolvimento
profissional ocorra a contento, é necessário que cada esfera desse processo cumpra com seu
papel, ou ficaremos ad aeternum tentando corrigir erros, tapar buracos, sanar questões que já
deveriam ter sido resolvidas em outras instâncias e assim por diante.
Todo este cenário torna-se quase um elemento de ―desesperança‖5 para os que se
dedicam a pensar, estudar, atuar e pesquisar sobre a alfabetização e a formação para
alfabetizar em nosso país, sendo quase impossível pensar como sair desse caos ―labiríntico‖,
ou círculo vicioso, que nos encontramos, frente à estrutura de formação nos moldes atuais.
5

Termo utilizado por Soares (2017), em uma de nossas trocas de e-mails, para se referir a sentimentos que às
vezes nos assolam frente à realidade atual da estrutura de formação docente para o trabalho com o processo de
apropriação do SEAO.
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As mudanças que começam a despontar no cenário político e econômico, que reverberam
diretamente no cenário educacional, não fosse pela valiosa ajuda de Paulo Freire, fariam com
que muitos de nós desistissem de vez desta empreitada. Paulo Freire ajuda-nos a
continuarmos firmes em nossos propósitos ao referendar as utopias e clamar por esperanças.
Diante deste quadro, como formar alfabetizadores em um curso de Pedagogia que tem
a difícil tarefa de formar em quatro anos um profissional ―multifuncional‖, capaz de atuar em
espaços escolares e não escolares, dar conta de ensinar conteúdos de diferentes áreas do
conhecimento a alunos da educação Infantil ao quinto ano do Ensino Fundamental, Educação
de jovens e adultos (EJA) e organizações não governamentais (ONGs)? Principalmente se
estes cursos, como já sabemos que tem acontecido, em faculdades isoladas, que não prezam
tanto pela qualidade, não se preocupam com a pesquisa ou com as estruturas necessárias para
a produção de conhecimentos, não conseguem construir uma rede de relações capaz de
viabilizar a tão sonhada imersão no campo real de atuação docente, vislumbram mais o
atendimento às exigências do mercado, com suas necessidades capitalistas e à legislação em
suas exigências mínimas de certificações do que de fato uma formação efetiva. Situação que,
infelizmente, está cada vez mais real, atual e legitimada.
Desse modo, compreendemos o motivo de muitos pedagogos recusarem a tarefa de
alfabetizar e relatarem a dificuldade em fazê-lo, ou mesmo não saberem como fazê-lo.
Entendemos também a busca por cursos de formação continuada em alfabetização, bem como
relatos, durante tais formações, de professores que não aprenderam conceitos básicos para o
ensino da leitura e da escrita em sua formação inicial, transformando a formação continuada
em formação inicial para a alfabetização.
Retomamos aqui, para reforçar e enfatizar ainda mais a questão, que, embora se utilize
o termo professor alfabetizador,6 este é um título que emerge da necessidade em definir

6

Em matéria publicada no ―Letra A Jornal do Alfabetizador‖ do Centro de Alfabetização Leitura e escrita
(CEALE-Maio/Junho de 2014) intitulada ―Identidade do Professor Alfabetizador‖, discute-se a questão
levantada pelo professor francês Roger Chartier no primeiro Congresso Brasileiro de Alfabetização,
promovido pela Associação Brasileira de Alfabetização e realizado em Belo Horizonte em junho de 2013, a
saber: ―por que no Brasil vocês se referem ao professor alfabetizador e não ao professor da escola primária?‖.
Segundo Frade e Carvalho, autores da matéria, o estranhamento frente à questão motivou a buscar
explicações, uma vez que o primeiro segmento do Ensino Fundamental se configura como aquele que atende a
crianças de 6 a 10 anos de idade. Vários fatores foram levantados, mas os mais expoentes referem-se à
especificidade da ação de alfabetizar e às necessidades eminentes em um país com muitas desigualdades
sociais e com muitas precariedades no processo de escolarização, que ainda apresenta problemas relacionados
ao ensino e à aprendizagem da tecnologia da escrita. Somamos à esta análise, o fato da formação inicial não
estar assegurando que os alunos da Pedagogia terminem o curso dominando os saberes necessários para o
trabalho com o processo de apropriação do SEAO.
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melhor o professor que se dedica, e acaba por se especializar e/ou investir mais
proficuamente em sua formação, a atuar de forma efetiva no processo de apropriação do
SEAO. No Brasil, não existe, portanto, o título oficial de alfabetizador, são os próprios
professores e ou colegas de profissão e comunidade escolar que proferem o título àqueles que
se dedicam com afinco a esta atividade. Assim, embora com formação em Pedagogia,
podendo atuar da educação infantil ao quinto ano do EF, alguns profissionais acabam por se
empenhar mais à formação e às práticas de alfabetizar, (trans)formando-se, de algum modo,
em especialistas em alfabetização, passando a reconhecerem-se e serem reconhecidos como
alfabetizadores.
Mas este tem sido um movimento bastante individual, com poucos exemplos de ações
coletivas, institucionais, de rede, de estado, quiçá de governo que se preocupem em efetivar
ações que se ocupem de oferecer condições para que todos os professores da EI e das séries
iniciais da educação básica tenham condições de atuar efetivamente no processo de
alfabetização. Notando Alfabetização enquanto processo7 de Apropriação do SEAO que
envolve, como veremos mais adiante de modo detalhado, duas facetas e suas subfacetas,
corroboramos a ideia de que todo professor da EI e séries iniciais do EF desempenha papel
fundamental nesse processo, portanto, deveria saber bem como fazê-lo, sendo papel da
formação inicial garantir o acesso a tais conhecimentos e saberes e da formação continuada
solidificá-los e ampliá-los.
De mais a mais, é de conhecimento geral que muitos professores, frente às
dificuldades e exigências relacionadas à ação de alfabetizar e à formação insuficiente para
tanto, acabam por se afastar desta atividade, ficando ela delegada aos que, por motivos
variados, pegam inicialmente estas turmas e nela permanecem por um longo período, quase
que se tornando ―donos‖ da cadeira. Muitos até tentam sair desta condição, também devido a
motivos variados, mas por serem reconhecidos como alfabetizadores acabam sempre
designados para estas turmas. Ratificando o título que recebem ou se auto-conferem.
Não seria então o caso de pensarmos uma formação específica para o docente que se
pretende alfabetizador? Não poderia ser uma habilitação dentro do curso de Pedagogia?
Como diria Magada Soares, temos que colocar em prática, mais uma vez, os
ensinamentos de Paulo Freire e entender que,
7

Como vimos é um processo evolutivo ascendente e gradativo que necessita de mediação adequada ao longo
dele.
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Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar,
mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou
projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que tenho para não apenas
falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes
(FREIRE, 2000, p. 33).

Refletindo muito sobre o que foi exposto em relação à formação para alfabetizar,
sobre o que os cursos têm oferecido, conversamos com as PEs e as informantes, buscando
compreender o que de seu itinerário de formação, empenhado por elas, de fato contribuiu
para sua constituição enquanto alfabetizadora e sua atuação bem- sucedida em direção a
busca por responder ―Quais os caminhos possíveis?‖

O que depreendemos dos intinerários de formação em direção à possibilidades reais?
As águas do rio caudaloso são bem representadas pelo
afeto, pelas paixões e pelo coração. Mas são as margens
e os limites – portanto, a razão-que lhes constroem o
curso e garantem que as águas cheguem ao mar.
Leonardo Boff, 2013.

A partir da análise dos diálogos estabelecidos com as PE‘s e as informantes, sobre os
itinerários de formação considerados efetivos para o trabalho bem-sucedido com a
alfabetização,

depreendemos a importância de os programas de formação inicial e

continuada compartilharem conhecimentos com as pesquisas sobre a temática, com as
propostas e documentos oficiais. Deste compertilhamento seria possível definirem os
conhecimentos primordiais para a docência na alfabetização a serem construídos pelos
professores alfabetizadores e trabalhados em cada uma dessas esferas de formação.
Ressaltamos também a relevância de se resgatar alguns conhecimentos considerados
primordiais na formação para alfabetizar e que eram trabalhados pelo antigo Normal ou no
Magistério em nivel médio e que foram sendo deixados de lado.
Cabe destacar a relevancia em se revisitar os materiais utilizados no Projeto Veredas,
bem como a estrutura desta formação, com intuito de buscar os elementos considerados
massivamente positivos pelas informates e PEs e incorporá-los nos programas de formação
inicial e continuada. Além disso, há necessidade de investimento na formação linguística e
demais conhecimentos sobre a lingua materna na formação do professor alfabetizador, bem
como dos demais conhecimentos apontados por Soares (2017).
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Torna-se importante possibilitar a imersão do futuro professor em seu real lócus de
atuação, mas enquanto futuro alfabetizador e não como aluno da escola básica e, ainda, levar
os futuros docentes à compreensão do valor do desenvolvimento profissional permanente,
como parte de sua responsabilidade social perante seus futuros alunos e a si mesmo, enquanto
profissional da educação.
Elencamos ainda a necessidade de uma formação que contenha humanidade, que
considere os sujeitos envolvidos nela em toda a sua complexidade. Uma formação que, a
partir de problematizações da realidade, possibilite reflexões sólidas e profundas sobre estas,
que possibilite a troca de experiências e o contato direto com sujeitos e práticas ―admiráveis‖8. Espera-se que os professores formadores sejam ―Mestres‖ para que os futuros
professores possam tê-los como exemplos. Esta formação deve possibilitar vivências,
experências capazes de afetar os que nela estiverem envolvidos, de oferecer uma formação
sólida voltada para o campo e os sujeitos reais de atuação docente, a escola e os alunos. Uma
formação que, desde o seu primeiro momento, fomente possibilidade de construção da
identidade docente alfabetizadora.
Portanto, formação esta que considere a simetria invertida como grande produtora de
saberes e fazeres, afinal, seria muito presunçoso desejar que os professores tenham condições
de tornar a vida e a aprendizagem escolar de seus alunos estimulantes, sem que as mesmas
condições tenham existido para si (CALKINS, 1989).
Consideramos também ser necessário aprofundar reflexões, não só sobre a estrutura e
o currículo da pedagogia, mas também sobre os formadores que lá estão. Quem são? Qual sua
formação? Como recrutá-los e com quais objetivos? Entre muitas outras questões pertinentes
possíveis e necessárias para tal aprofundamento.
Somente a partir destas considerações acreditamos existir alguma possibilidade real,
mesmo que mínima, de que tais formações sejam compreendidas como facetas fundamentais
e complementares neste processo, rompendo, como já mencionamos, com os distanciamentos
8

Termo utilizado por Vera de Faria Caruso Ronca em seu livro ―Docência e Ad-miração (da imitação à
autonomia)‖ originado de sua tese. Para Ronca (2007), nosso repertório, nossa identidade docente traz em sua
constituição, entre outras coisas, o que nos afeta e marca. A admiração, sentimento que o educando passa a
nutrir em relação aos seus ―Mestres‖, implicando a apreciação e percepção de suas qualidades, também desponta
em sua pesquisa como um componente a ser considerado, tanto quanto à necessidade, em todos os aspectos da
vida e, mais especificamente, na educação, da participação de modelos. Assim, Ronca (2007) chega aos
―Mestres-modelos ad-miráveis‖, os ―Mestres‖ admiráveis e, portanto, ―miráveis‖ enquanto modelos, enquanto
referências.
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e hierarquias existentes entre os espaços e sujeitos envolvidos nos processos formativos.
Cada qual deve assumir sua responsabilidade, seu papel dentro do processo do
desenvolvimento profissional docente evolutivo ascendente, fazendo o que lhe é possível.
Cabe anunciar e destacar que o que encontramos, frente ao exposto sobre a formação
docente para as séries iniciais do EF, foram professoras, formadoras e PEs que podemos
considerar verdadeiras guerreiras, porque, com toda a diversidade e adversidade que envolve
a formação profissional, estão conseguindo realizar um trabalho que é considerado bemsucedido, não desistem de fazer o que acreditam ser o certo e ético a fazer.
Encontramos também exemplos de ações e investimentos em direção a uma formação
de rede, formação considerada mais efetiva, ao menos nos casos que pesquisamos e nos
lugares que visitamos. Consideramos estas ações como possibilidades reais de sairmos das
queixas em direção à ação. Apesar da ―deseperança‖ por dias melhores em relação à
formação para alfabetizar a partir das estruturas que temos atualmente, encontramos
personagens capazes de buscar algo melhor, de direcionar suas ações de forma coerente a
suas utopias. Deparamo-nos com personagens que se empenham com toda força,
conhecimento, influência e paixão naquilo que fazem. Investem em suas formações de forma
diuturna, mesmo em situações adversas. Ou seja, apesar de tudo, buscam sua formação, sua
(trans)formação (em) formadores, pesquisadores, docentes e, principalmente, alfabetizadores
bem-sucedidos.

Referências
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.
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.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo:
UNESP, 2000.
GATTI B.A. et al. Referentes e critérios para a ação docente. Cadernos de Pesquisa v 46 n
160 p 286 a 311 abril / junho 2016. p 206-311.
Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/cp/v46n160/1980-5314-cp-46-160-00286.pdf. Acesso em 02 fev.
2017.
GATTI, B. A. Análise das políticas públicas para a formação continuada no Brasil, na última
década. Revista Brasileira de Educação. Campinas, SP, v. 13, n. 37, p. 57-186.
Jan./abr.2008.

437

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

GATTI, Bernardete A. Diagnóstico, problematização e aspectos conceituais sobre a
formação do magistério: subsídio para delineamento de políticas na área. São Paulo:
Fundação
Carlos
Chagas/DPE,
1996.
74p.
Disponível
em:
file:///C:/Users/ritef/Downloads/2427-9237-1-PB.pdf> Acesso em: jan. 2016.
KAUFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensiva: um guia para pesquisa de campo.
Petrópolis: Vozes; Maceió: Edufal, 2013.
LÜDKE, M. ; BOING, L. Caminhos da profissão e da profissionalidade docentes. Educação
e Sociedade, Campina, v. 25, n. 89, p. 1159-1180, set./dez. 2004.
NÓVOA, Antônio. O lugar da licenciatura. Revista Educação, 2016. Disponível em:
<http://www.revistaeducacao.com.br/o-lugar-da-licenciatura/> Acesso em 18 de nov. de
2016.
NÓVOA, Antônio. Desafio da Formação do Trabalho do Professor no Mundo
Contemporâneo. SINPRO, SP, 2006.
RONCA,Vera de Faria Caruso. Docência e ad-miração: (da imitação à autonomia). 1ª Ed.
São Paulo: Edesplan, 2007.
SOARES, Magda. Alfabetização: A questão dos Métodos. São Paulo: Contexto, 2016.

Alfabetização e letramento: a construção de conhecimentos na formação de
graduandos de um curso de Pedagogia
Dedilene Alves de Jesus
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Resumo:Este relato de experiência objetiva apresentar a construção de conhecimentos acerca da
fundamentação teórica ministrada na disciplina de Alfabetização e Letramento de uma universidade
pública estadual mineira, no Curso de Pedagogia. As concepções teóricas apresentadas na disciplina
referem-se à conceituação de alfabetização e letramento (SOARES, 2017) e à perspectiva de
aprendizagem de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a psicogênese da língua escrita (1985, 1986),
atreladas à rotina por meio de uma plataforma gratuita de compartilhamento, no sentido de relacionar
tais pressupostos às vivências dos alunos acerca do processo. Tal entrelaçamento justifica-se pela
urgência de proximidade teoria-prática, considerada pela própria experiência do aluno em suas
rememorações e também pela projeção do que se considera adequado nos ditos processos. A análise
das atividades propostas aponta para a necessidade de conceptualizar conteúdos essenciais para a
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formação dos graduandos em uma perspectiva que parta do experiencialismo individual para a

reflexão sobre tais conceitos.
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Ensino.

Introdução
Os cursos de formação de professores, nas últimas décadas, sofreram modificações
em sua grade curricular para atendimento às demandas sociais. Carvalho (1992) já apontava
que tais mudanças decorreriam de pelo menos dois fatores fundamentais – a função social
desses cursos nas universidades públicas e a eficiência dos cursos de formação de professores
–, que apontam para uma preparação melhor do egresso, para atuação profissional mais
eficiente.
Em 2006, a partir da Resolução CNE/CP nº 1/2006 – Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNP) –, os cursos de Pedagogia passaram por uma
reestruturação em sua grade curricular, ampliando o escopo de atuação do licenciado nas
áreas de docência, gestão e supervisão. Desde então, as instituições de ensino superior, a
partir de seus órgãos colegiados (Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso)
passaram a realizar alterações nas disciplinas a serem ofertadas em seus cursos, para uma
adequação ao perfil esperado do profissional pedagogo.
Um documento da Política Nacional de Formação de Professores, de outubro de 2017,
disponibilizado no portal do Ministério da Educação9, aponta que há poucos cursos com
aprofundamento da formação na Educação Infantil e no ciclo da alfabetização, prejudicando a
formação dos docentes nos anos iniciais. A partir das premissas apresentadas, o Ministério
propôs-se a estabelecer sistematicamente uma política de formação de professores, na
proposta de uma Base Nacional Comum de Formação Docente, elaborada ao longo de 2018 e
divulgada no final do governo Temer, em dezembro. Tal proposta sofreu inúmeras críticas
por parte das diversas entidades educacionais, principalmente por ter sido referendada de

9

CASTRO, M.H.G. Política Nacional de Formação de Professores. Disponível em
http://portal.mec.gov.br/docman/outubro-2017-pdf/74041-formacao-professor-final-18-10-17-pdf/file. Acesso
em 01/05/2019
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forma unilateral, sem consulta à comunidade acadêmica e escolar, apresentando uma visão
fragmentária da formação em Pedagogia10.
Nesse enquadre, nosso relato de experiência tem por objetivo demonstrar de que
forma os licenciandos de um 3º período do curso de Pedagogia constroem seu conhecimento
a respeito de conceitos como alfabetização e letramento, bem como concebem a relação entre
esses conhecimentos e suas vivências, no sentido de internalização dessas concepções
atreladas ao processo de alfabetização estudado ao longo da disciplina de Alfabetização e
Letramento. Para cumprir tal objetivo, selecionamos 2 atividades realizadas em uma
plataforma gratuita de compartilhamento, analisando as respostas apresentadas e mediações
necessárias para o encaminhamento dos conteúdos. Essa análise justifica-se por
considerarmos que somente as atividades avaliativas formais não seriam suficientes para a
verificação da aprendizagem construída.
Inicialmente, apresentamos informações pertinentes sobre a disciplina ministrada, de
acordo com o proposto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC); após, especificamos a
descrição das atividades selecionadas, explicitando questões relativas à plataforma Edmodo,
para, finalmente, elencarmos as atividades separadamente, partindo para a discussão sobre a
internalização dos conhecimentos referentes à disciplina.

1 A disciplina de Alfabetização e Letramento
As Diretrizes Curriculares de 2006 geraram uma transformação no percurso formativo
dos cursos de Pedagogia, fazendo emergir projetos pedagógicos de curso que abarcassem
uma concepção mais abrangente e, ao mesmo tempo, voltada para eixos fundamentais na
docência dos anos iniciais, como Alfabetização e Letramento. Embora essa disciplina tenha
presença marcante ao longo do processo de elaboração da grade curricular de Pedagogia, a
maneira como passou a ser abordada na última década evidencia aspectos de adequação aos
novos encaminhamentos preconizados pelos documentos oficiais.

10

Nota da ANPED: http://www.anped.org.br/news/nota-sobre-base-nacional-comum-para-formacao-deprofessores. Acesso em 01/05/2019
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Especificamente, na realidade vivenciada pelo Curso de Pedagogia da Universidade
do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade Barbacena, a disciplina de Alfabetização e
Letramento passou por uma transição. Consultando o Projeto Pedagógico do Curso,
observamos uma mudança na grade curricular nos últimos 5 anos: na grade curricular antiga,
de 2008, a oferta da disciplina era feita em dois períodos, totalizando 4 créditos (4ª período –
2 créditos (40 h); 5º período – 2 créditos (40 h)), respectivamente denominada Alfabetização
e Letramento I e II; a partir do 1º semestre de 2017, a disciplina passou a ser oferecida para o
3º período, com 4 créditos (72 horas). A disciplina deixou, então, de ser ofertada de forma
fragmentada e passou a ser ministrada em um único semestre, não alterando, na prática, sua
carga horária. Além da disciplina em sala de aula, o PPC aponta para uma estrutura
curricular11 que privilegia o eixo de Alfabetização e Letramento, no espraiamento para o
núcleo de Integração de Saberes (Prática de Formação Docente).
Sobre a composição da ementa da disciplina, há uma abrangência nos aspectos a
serem trabalhados:
Processo de letramento e as práticas de ensino da língua materna na
Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. Conceito e
origem dos estudos e modelos do letramento. Pesquisas sobre alfabetização
e sobre letramento no Brasil. A escrita e da leitura, como parte integrante de
um processo histórico, político e social. Contextualização e conceituação do
processo de alfabetização de crianças, jovens ou adultos. (PPC Pedagogia –
UEMG (Barbacena), 2016, p. 54)

Em termos operacionais, tal ementa aponta para o seguinte percurso: conceito de
alfabetização e letramento > modelos de letramento > estatísticas sobre alfabetização e
letramento no Brasil > psicogênese da linguagem escrita (hipóteses de escrita) >
sistematização da sondagem de escrita no processo de alfabetização > métodos de
alfabetização > perspectiva freiriana de alfabetização.

2 As atividades propostas

11

A estrutura curricular do Curso de Pedagogia da UEMG – Unidade Barbacena está dividida em três núcleos
de formação (Fundamentos da Educação; Saberes Escolares e Integração de Saberes) e os dois percursos
formativos (Alfabetização e Letramento e Educação Inclusiva). A disciplina de Alfabetização e Letramento faz
parte do núcleo de Saberes Escolares.
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Ao iniciar as atividades de docência no curso referido, em 2017, propusemo-nos a
realizar um trabalho que privilegiasse a construção de conhecimentos a partir de interações
produtivas com os graduandos. As turmas são compostas, em média, por 40 alunos, e em
número de duas por período, uma vez que o processo seletivo é anual. Realizar uma
abordagem produtiva acerca de conceitos complexos e densos tornou-se desafiador, uma vez
que a proposição da disciplina apontava para uma relação entre teoria e prática e o tempo
para apresentação de todos os conteúdos era ínfimo.
Algumas questões surgiram inicialmente: Como mensurar o nível de aprendizagem
dos licenciandos fora da sistemática avaliativa (de provas e trabalhos para nota)? Como sanar
possíveis dúvidas, tendo em vista um tempo escasso para se debruçar detalhadamente sobre
os conceitos? De que maneira poderia ser apresentada a relação teoria-prática, além das
exemplificações apresentadas na exposição dos conteúdos?
Diante dessas inquietações, buscamos alguns encaminhamentos: a) utilização de uma
plataforma de compartilhamento gratuito (https://new.edmodo.com/home), com possibilidade
para postagem dos materiais de leitura a serem utilizados nas aulas, bem como materiais
complementares para fixação dos conteúdos, além de abordagens a partir de testes, enquetes e
questionários; b) sistematização de atividades práticas, para ampliação do conhecimento
construído e internalização de aspectos pedagógicos fundamentais para a docência nos anos
iniciais. Consideramos também distribuir a disciplina em 3 momentos: o primeiro, para
apresentação dos conceitos de alfabetização e letramento; o segundo, para explanação sobre
as hipóteses de escrita e temas decorrentes da psicogênese da língua escrita; o terceiro, para
tratar dos métodos de alfabetização.
Neste relato, apresentamos somente as atividades relacionadas à interação realizada na
plataforma Edmodo, que serviram de embasamento para a proposição de atividades que
sanassem as dúvidas, bem como de alinhamento para a abordagem adequada na construção
dos conhecimentos necessários ao cumprimento dos créditos na disciplina.
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2. 1 As atividades na plataforma de compartilhamento
A plataforma Edmodo é uma ferramenta educativa gratuita para compartilhamento de
materiais didáticos em um processo de ensino-aprendizagem. Ela foi elaborada em um
formato que lembra o das redes sociais, com várias possibilidades de interação entre
professor e alunos:
Figura 1 – Layout da disciplina Alfabetização e Letramento na Edmodo

Fonte: https://new.edmodo.com/groups/alfabetizacao-e-letramento-29255748

A operacionalização para participar da plataforma é bem simples: o aluno faz um
cadastro com e-mail e senha, acessando a página e solicitando a participação em uma turma;
em seguida, o aluno insere o código da disciplina enviado pelo professor (gerado pela própria
plataforma) e espera a aprovação do docente para iniciar a participação. Uma notificação é
enviada ao docente, que aprova a participação do aluno. A partir desse momento, todos os
compartilhamentos serão visualizados pelo aluno, assim como as atividades.
Fizemos o uso da plataforma concomitantemente ao do semestre letivo,
disponibilizando materiais de leitura e outros pertinentes aos conteúdos, de caráter
multissemiótico. À medida que o cronograma da disciplina foi se cumprindo, de acordo com
o Plano de Ensino, iniciamos a etapa de atividades de acompanhamento.
A participação inicial dos alunos no cadastro da Edmodo foi bem tímida, mas, durante
as aulas, enfatizamos a importância dessa participação e percebemos uma melhoria.
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Observamos que, entre uma atividade e outra, houve um aumento no número de participantes.
Apesar de ser o meio mais profícuo para a comunicação entre a professora e os alunos, não
foi exigida uma participação total dos alunos, mas optamos por uma conscientização deles
acerca da sua inserção.
Propusemos duas atividades: a) uma testagem conceitual, em que elaboramos 3
questões de múltipla escolha sobre os conceitos de alfabetização e letramento; b) um
questionário, com 4 perguntas voltadas para a internalização dos conceitos e retirada de
dúvidas. A seguir, explicaremos detalhadamente cada atividade.
a) Testagem conceitual
Na aba responsável para a confecção de testes e tarefas, selecionamos o tipo de
instrumento a ser utilizado e elaboramos as seguintes questões de múltipla escolha:
Quadro 1 – Questões da testagem conceitual

Testagem conceitual
Abaixo, temos algumas afirmações acerca da relação entre alfabetização e letramento. Qual delas é
verdadeira?
Alfabetização e letramento são processos distintos e, por isso, não podem se relacionar quando nos
referimos à aquisição da leitura e da escrita.
Alfabetização e letramento são termos diferentes para se referirem ao mesmo processo, portanto são
indissociáveis.
Alfabetização e letramento são processos distintos, porém indissociáveis quando nos referimos à aquisição
da leitura e da escrita.
O que é alfabetização?
É o processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita, a partir do domínio dos
princípios alfabético e ortográfico, que possibilitam ao aluno escrever e ler com autonomia.
É um processo genérico de apropriação do sistema de escrita, a partir do conhecimento de mundo do
aluno, gerando criticidade para o exercício da cidadania.
É o processo específico de apropriação do código alfabético, fazendo com que o aluno relacione sons e
grafemas através da memorização.
O que é letramento escolar?
É o resultado da ação de ensinar a ler e escrever, a partir da memorização de palavras e desenvolvimento
da consciência fonológica.
É o produto do meio social nas diferentes práticas vivenciadas pelo aluno.
É o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; o estado ou condição
que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência da apropriação da escrita e de suas práticas
sociais.

Fonte: https://new.edmodo.com/groups/alfabetizacao-e-letramento-29255748
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É importante salientar que o layout para apresentação das questões foi diferente do
que o apresentado aqui, sendo uma questão apresentada por vez, com um cronômetro de 1
hora para responder a todas as questões. O objetivo das perguntas foi o de verificar como os
alunos tinham internalizado os conceitos de alfabetização e letramento e a relação entre tais
conceitos.

b) Questionário
A elaboração do questionário seguiu operacionalização parecida com a da testagem
conceitual, porém o tipo de pergunta focou aspectos mais subjetivos:
Quadro 2 – Perguntas do questionário

Fonte: https://new.edmodo.com/groups/alfabetizacao-e-letramento-29255748

Como se observa, as questões focaram a compreensão dos alunos sobre os conceitos,
além da abordagem da sua própria experiência no processo de alfabetização. A última
questão visou à verificação do que foi internalizado ou não, para retirada de dúvidas.
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3.2 Discussão
Para fazermos uma discussão proficiente sobre as atividades propostas e seus
resultados, dividimos esta seção em 3 tópicos (um para cada atividade e outro para a
vinculação entre as análises das atividades).
A premissa para nossa discussão perpassa questões referentes à formação inicial de
professores, que ocorre nos cursos de licenciatura. Nesse viés, Namo de Mello (2000, p. 100)
sinalizava uma problematização para essa formação:
A localização institucional das licenciaturas na estrutura do ensino superior,
e particularmente das universidades, cria um divórcio entre a aquisição de
conhecimentos nas áreas de conteúdos substantivos e a constituição de
competências para ensinar esses conteúdos a crianças, adolescentes ou
adultos com atraso escolar .

Dezenove anos após essa reflexão, podemos observar que ela ainda se faz pertinente,
uma vez que continua existindo uma disparidade entre os conteúdos teóricos e as práticas
pedagógicas requeridas na formação inicial de professores, tendo como consequência a falta
de transposição didática adequada para a construção de conhecimentos.
A autora continua o artigo a partir do apontamento da problemática relação teoriaprática nos cursos de licenciatura:
Uma das relações entre teoria e prática na formação do professor deve
ocorrer na área de conhecimento especializado. Ora, se no futuro será
necessário que o professor desenvolva em seus alunos a capacidade de
relacionar a teoria à prática, é indispensável que, em sua formação, os
conhecimentos especializados que o professor está constituindo sejam
contextualizados para promover uma permanente construção de significados
desses conhecimentos com referência a sua aplicação, sua pertinência em
situações reais, sua relevância para a vida pessoal e social, sua validade para
a análise e compreensão de fatos da vida real. (NAMO DE MELLO, 2000,
p. 103)

Sobre essa questão, que encontra ecos em vários estudos pedagógicos, percebemos o
quanto se torna emergente a concepção de disciplinas nos cursos de Pedagogia que
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favoreçam um diálogo entre questões teóricas e situações práticas, facilitando a compreensão
do graduando sobre os aspectos que realmente importam na prática pedagógica.
Ao analisar a estrutura curricular de 25 cursos de Pedagogia, Libâneo (2010, p. 566)
apresenta a seguinte questão:
A presença nos currículos de disciplinas de ―fundamentos‖ e disciplinas
voltadas ao exercício profissional do professor leva a supor que as primeiras
teriam a função de prover ao futuro professor os elementos teóricos da
profissão, e as segundas, os de formação para as demandas da prática
docente na escola e na sala de aula. No entanto, um ligeiro olhar sobre as
ementas permite concluir que é muito tênue a relação das disciplinas de
―fundamentos‖ com as práticas, enquanto as disciplinas referentes à
formação profissional, em boa parte, não recorrem aos ―fundamentos‖ e,
frequentemente, elas próprias passam a impressão de que ―ficam na teoria‖,
desdenhando o ―que‖ e o ―como‖ ensinar.

Decerto, fica mais uma vez marcada a dificuldade em se atrelar a teoria à prática, fato
também observado em estudo específico sobre disciplinas da área de linguagem, como
Alfabetização e Letramento. Abreu et al (2013, p. 347) defendem que o número de
disciplinas ligadas à área linguística deveria ser maior na estrutura curricular dos cursos de
Pedagogia:
Sabendo das lacunas na formação inicial dos alunos que chegam ao ensino
superior, urge uma revisão curricular dos cursos de Pedagogia no que se
refere ao campo da linguagem para que os acadêmicos sejam diplomados
com uma autêntica inserção nas práticas de letramento, o que inclui uma
densa reflexão teórica no campo da linguística e uma intensa experiência de
leitura e de escrita.

Diante dessas questões, nos deteremos na análise de cada uma das atividades.

3.2.1 Testagem conceitual
Como já apresentado, elaboramos uma testagem com o intuito de verificarmos de
maneira objetiva como os alunos estavam compreendendo os conceitos de alfabetização e
letramento.
Para essa testagem, obtivemos os seguintes resultados:
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a) Dos 78 alunos cadastrados, 67 realizaram a testagem (a plataforma permite que
seja colocado um prazo de encerramento para as atividades, gerando o fechamento
automático delas).
b) Os resultados da testagem foram apresentados em percentuais, com o seguinte
formato:

Observando os percentuais ligados a cada pergunta, notamos que houve uma média
geral de 8,7% de alunos com respostas incorretas. Tal resultado apresentou-se satisfatório,
principalmente por notarmos que o percentual acima de 90 demonstra uma compreensão
adequada acerca dos conceitos estudados.

3.2.3 Questionário
As questões apresentadas nesta atividade buscaram verificar aspectos subjetivos da
compreensão dos mesmos conceitos da primeira atividade, acrescidos de uma questão sobre a
psicogênese da língua escrita. Dos 78 alunos, 65 responderam ao questionário, sendo que
houve 3 alunos que não responderam a todas as questões.
A seguir, apresentamos cada uma das questões e os comentários mais pertinentes
realizados pelos alunos.
a) “Descreva como foi seu processo de alfabetização”
O objetivo dessa questão era fazer com que os alunos pudessem, a partir do que
estavam compreendendo sobre processos de alfabetização, identificar como ocorreu o seu
próprio processo. Alguns alunos responderam que não se lembravam como tinha acontecido
(5 alunos), mas a maioria soube fazer um relato acerca do período. Destacamos alguns desses
relatos:
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―Aos 7 anos no primeiro ano que seria o primeiro ano do ensino
fundamental para que pudesse passar por (sic) segundo, a turma fazia a
leitura de um texto para uma banca examinadora, composta pela diretora, a
coordenadora da escola a professora e nossos pais. Este foi um processo que
me causou muitos traumas. Por muito tempo senti vergonha de ler em
público.‖ (R.L)
―Eu aprendi a ler aos 8 anos de idade ,estudei em escola da zona rural ,multi
seriado (sic), a professora não tinha nenhuma formação para lecionar .Os
primeiros tracos (sic) foram as garatujas depois a professora passava no
caderno as silabas e eu ia copiando e depois juntava as silabas mas minha
irma (sic) me ajudava em casa também .Eu adorava ler os livros da Lucia
Casasanta As Mais Belas Histórias‖ (R.M.O.R.)
―Tive uma certa dificuldade em relação ao espelhamento de algumas letras,
e lembro com clareza de professoras dizendo que o motivo era por eu ser
canhota. E é até uma dúvida que eu tenho, se realmente tem ligação. Mas
sempre tive muito contato com livros e brinquedos pedagógicos, sempre fui
muito estimulada pela minha tia que é professora.‖ (S.M.C.O.)
―Foi através de cartilhas. A escola tinha um projeto "mala viajante" no qual
era escolhido por nós (alunos) um livro de literatura e em casa era lido e no
outro dia na sala contávamos a história daquele livro, esse projeto foi bem
interessante pois despertava o interesse, o mais legal era contar no outro dia
pra professora!‖ (M.R.)
―Tive dificuldades na alfabetização porque eu demorei a falar por quando
comecei processo não sabia nem identificar letras por isso tiveram que me
repetir no primeiro período.‖ (V.R.)

Como observado, os processos de alfabetização tiveram impacto diferente na vida dos
alunos. R.L. relata uma alfabetização de base tecnicista, ao fazer menção de uma banca
examinadora para aferir a proficiência de leitura dos alunos; R.M.O.R passou pela
experiência da classe multisseriada, muito comum ainda em zonas rurais, apesar de
orientação para que não haja esse tipo de agrupamento de anos de escolaridade pela LDB
9394/96. O relato de S.M.C.O. chama atenção na dicotomia: ao mesmo tempo em que a sua
tia proporcionava um ambiente de letramento para ela, a professora alfabetizadora fazia a
cobrança de escrita destra, ainda na visão retrógrada de que o aluno canhoto precisa ser
―reeducado‖ em sua escrita. M.R. faz um relato que demonstra um processo de alfabetização
mais aproximado do que consideramos adequado, apesar de a professora ter se mantido em
um método de alfabetização considerado ―antiquado‖12; finalmente, o relato de V.R. aponta

12

Nosso objetivo neste trabalho não é apresentar um posicionamento radical sobre os métodos de alfabetização,
embora consideremos que haja determinados métodos (como o de muitas cartilhas) que não cumpriram com o
papel de aquisição de leitura e escrita e compreensão de textos.
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para questões de desenvolvimento linguístico como implicadoras da dificuldade no processo
de alfabetização.

b) “Como foi a sua compreensão sobre o conceito de alfabetização, na disciplina?”
O objetivo da questão era o de fazer com que o aluno refletisse sobre sua
aprendizagem, relatando facilidades ou dificuldades no processo de compreensão do
conteúdo. Observamos que um número relevante de alunos confundiu a questão e achou que
a mesma estava requerendo a escrita do conceito de alfabetização.
Apesar disso, obtivemos os seguintes relatos:
Compreensão nível médio, acho que ainda estou confundindo alfabetização
e letramento, para mim quando é exposto exemplos reais a compreensão fica
mais fácil, mas também aprendi que temos que respeitar cada fase da
alfabetização do aluno, sem podar, dando à ele a oportunidade de refazer
cada sílaba e descobrir onde está errando. (J.C.A.)
No começo das aulas me deparei meio perdida em relação ao processo da
alfabetização, os textos eram meio confusos para mim, porem, quando
trabalhados em sala de aula todas minhas duvidas eram sanadas, fazendo
assim, com que eu absorvesse totalmente matéria por completo. Pude ver
também que a alfabetização e concretizada por completo quando ele sabe ler
e escrever, não apenas entender e decifrar atividades. Um sujeito
alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. (P.B.)
No começo foi um pouco difícil,mas no decorrer das aulas,eu fui
entendendo com mais clareza. (L.C.)
Eu pude aprimorar muito meus conhecimentos, mas ainda tenho muito que
aprender porque eu já tinha uma noção do que era alfabetização mas muito
vago ,agora eu estou mais atualizada até porque para ser um bom
alfabetizador temos que estar sempre em busca de algo diferente.
(R.M.O.R.)
Esclarecedor, pois até com meus filhos ainda usava nas tarefas de casa o
método tradicional e agora tenho uma outra visão, compreendo que a junção
do letramento com o tradicional facilita a aprendizagem. (L.G.)
Acredito que a disciplina é muito cativante, faz com que repensemos em
todo o processo de alfabetização que passamos e por consequência
pensarmos e analisamos que tipo de alfabetizadores que queremos ser.(R.L.)
Total, foi bem explicada e eu soube absorver completamente os textos
mesmo sendo complexos ajudaram bastante. Os exemplos repassados
auxiliaram juntamente com os vídeos. (L.V.)
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No começo fiquei um pouco confusa pelo fato de nunca ter ouvido falar tão
especificamente sobre esse tema. Mas com as explicações dadas eu fiquei
muito interessada pelo assunto e acabei me interando mais sobre o assunto.
Descobri que são vários os métodos de alfabetização e descobri como essa
matéria é complexa. E com isso aprendi que a alfabetização proporciona ao
ser humano adquirir aprendizagens de sistema de escrita, mas também, a
interação nas práticas sociais presentes na cultura o qual pertence. E que a
alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade
de ler e escrever. (S.B.V.)

O que observamos em comum nos relatos foi a dificuldade inicial, diante do texto
introdutório sobre os conceitos de alfabetização e letramento (capítulo 1 do livro
―Alfabetização e Letramento, de Magda Soares – 2017). Um dos motivos para essa
dificuldade residiu nas pré-concepções dos alunos sobre tais conceitos, já que a alfabetização,
por exemplo, é um termo muito utilizado no ambiente pedagógico e também possui vertentes
em outras disciplinas – alfabetização matemática, alfabetização cartográfica, entre outros.
Nos relatos também se evidenciou que a explanação feita em sala de aula a partir da leitura
do capítulo foi eficiente, gerando uma mudança na concepção do termo e também reflexões
que foram além do que estava sendo trabalhado em sala de aula: a percepção do perfil do
alfabetizador, a maneira de lidar com o processo de alfabetização dos próprios filhos, por
exemplo.
Destacamos também a confusão que alguns alunos ainda fazem entre os termos
alfabetização e letramento, em que muitas vezes não se consegue distingui-los. Partindo-se do
pressuposto de que Soares (2017) afirma a indissociabilidade desses processo (apesar de
serem distintos), é natural que haja essa confusão inicial.

c) “Como foi a sua compreensão sobre o conceito de letramento, na disciplina?”
Assim como na questão anterior, houve um bom número de alunos que conceituou o
termo letramento, em vez de relatar suas dificuldades e facilidades diante do conceito
estudado. Apesar disso, apresentamos alguns relatos:
Quando comecei a ver sobre o letramento eu pensava ser um conceito igual
a alfabetização, porem, ao estudar melhor e discutir os textos em sala de
aula vi que esse processo começa muito antes. É possível uma pessoa ser
letrada porem não alfabetizada. o letramento envolve o uso do que vivemos
no dia a dia, é uma pratica que envolve o contexto social da pessoa, o
conhecimento e a capacidade de entender as coisas, textos e ate mesmo
atividade sem ser alfabetizado. (P.B.)
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Letramento pra mim foi um pouco mais complicado de compreender. Pra
mim, a alfabetização era a parte da escrita e o letramento da leitura. Agora
eu compreendo que o letramento é o que o aluno aprendeu na sua prática
social, ou seja com a sua família, com os seus amigos. É o conhecimento
prévio em algo que ele traz para a escola e que a escola deve trabalhar, para
favorecer as habilidades e construir conhecimento em torno do que o aluno
já conhece.(L.C.)
Me fez entender o motivo pelo qual existem pessoas que não sabem ler mas
conseguem dominar os desafios do cotidiano os quais exigem conhecimento
de letras números e cálculos, percebi que o letramento acontece o tempo
todo, constantemente em nossa vida, não só na escola, e que é função dos
pais participar e orientar os filhos no desenvolvimento e nas
descobertas!(A.F.S.)
Ficou bem mais nítido porque eu pensava que ser alfabetizado e letrado era
só saber ler fluentemente ,agora eu pude ver a diferença que para ser
alfaletrado e também saber interpretar o que lê.(R.M.O.R.)
Ao fim da abordagem deste conteúdo, compreendi o conceito de letramento.
Imaginava que era a aquisição da escrita, ligada diretamente à escola.
Porém, ficou claro que é um fenômeno social, um processo que não tem fim,
pois envolve as relações e experiências durante nossa vidas.(L.F.C.)
Compreendo que o letramento é um método construtivo que através de
atividades lúdicas e considerando cada forma de compreensão,
aprendizagem e ainda respeitando o conhecimento nato do educando facilita
muito o desenvolvimento. Outra visão Há pessoas letradas e não
alfabetizadas ou vise versa (sic). (L.G.)

Observando os relatos, percebemos em comum o perpasse na desconstrução do
conceito prévio sobre o termo, bem como a ampliação desse conceito para o ambiente
escolar. Há, ainda, uma inconsistência mostrada que foi sanada, pois a atividade tem a opção
de comentário pelo professor. A inconsistência se liga à ideia do letramento como ―método
construtivo‖ (depoimento de L.G.); a professora fez um comentário em que alertou o aluno
para essa conceituação, distinguindo o letramento como processo que não se estabelece como
método e o método de alfabetização como uma técnica com o objetivo de gerar aquisição de
leitura e escrita ortográfica. Houve, também, a apresentação somente de um conceito de
letramento afastado do que foi estudado em sala de aula: ―Resultado do processo de
alfabetização. (E.M.)‖. A professora fez o mesmo tipo de abordagem, explicando que o letramento é
um processo social aproveitado pela escola, por isso falamos sobre ―escolarização do letramento‖
(SOARES, 2017).
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d) “Sobre os conteúdos a respeito da psicogênese da linguagem escrita (Emília
Ferreiro), houve dificuldade na compreensão? Qual?”
Essa questão objetivou a reflexão acerca da internalização dos conceitos ligados à
perspectiva construtivista de aprendizagem apresentada por Ferreiro (1985) para explicar o
que ocorre na cognição da criança em processo de alfabetização, demonstrado a partir das
hipóteses de escrita. Tais conceitos foram trabalhados a partir do artigo seminal da autora, ―A
representação da linguagem e o processo de alfabetização‖, traduzido e divulgado na revista
Cadernos de Pesquisa (São Paulo).
Nesse enquadre, obtivemos os seguintes depoimentos:
Nas atividades em sala em alguns acabo me confundido, mais revendo os
conceitos creio em que posso compreender melhor. (V.A.)
Sim, tive dificuldade em compreender o texto,nas partes que dividiam por
conceitos, mas após a discussão dele em sala de aula ficou mais
esclarecido,mas tive dificuldade.(B.A.)
Não, houve um esclarecimento satisfatório em relação a cada fase da escrita
da criança, reforço que só fará mais sentido quando houver a aplicabilidade,
acredito que com o ditado diagnóstico feito por nós alunas irá ajudar mais
ainda na compreensão do conteúdo.(J.C.A.)
Ao fazer a leitura do texto me senti meio perdida. A forma de analisar o
desenvolvimento da escrita da criança era muito complexa ao meu ver.
Porem, ao ser trabalhado em sala de aula pude ver detalhadamente e
explicado de forma clara e objetiva os passos do processo da escrita. com
isso, passei a me interessar pelo assunto e entender por completo o processo
e seus desafios. (P.B.)
De começo somente analisando os textos houve uma grande dificuldade,
porém após as postagens dos vídeos e a mediação feita em sala de aula tanto
dos videos e dos textos consegui com mais facilidade entender sobre o
assunto apesar de sua complexidade.(L.C.)
Sim. Tive dificuldade inicialmente em compreender o texto da Emília
Ferreiro. Porém os exemplos e o texto sobre a evolução da escrita, me
fizeram compreender melhor o que ela estava dizendo. Compreendi as fases,
tenho dificuldade da distinção da fase silábica sem valor sonoro e na silábica
com valor sonoro. (L.C.)
O texto é de difícil leitura, confesso que li 3 vezes e busquei informações
adicionais para melhor compreender. Sem dúvida , Emília Ferreiro tornou a
alfabetização mais lúdica através do construtivismo. (F.F.)
Não houve nenhuma dificuldade, inclusive o tema me chamou muita
atenção pela possibilidade de aprender como acontece o desenvolvimento da
criança, como ela passa por cada fase e qual o papel do professor durante
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todo esse processo. A importância de valorizarmos cada uma dessas fases e
nos preparar para ajudar nesse processo. (M.M.)
No início tive muita dificuldade para compreender, mas depois de muitas
leituras, resumos que fiz e suas explicações dentro de sala, passei a ter uma
compreensão.(K.O.)
Sim. Apesar de saber os estágios da linguagem escrita na hora do ditado
diagnóstico fiquei um pouco na dúvida quanto a classificação, de qual
estágio a criança está, entre o silábica alfabético com/sem valor sonoro.
(T.R.)
Tive um pouco de dificuldades em compreender o silábico alfabético, pois
às vezes me confundo com silábico com valor sonoro fazendo com que eu
desenvolva uma dificuldade na diferenciação.(L.V.)
No começo da matéria fiquei bastante confusa, mas com o andar do assunto
acabei entendendo a matéria e ficando bastante interessada, acabei
descobrindo que a psicogênese da Língua Escrita não apresenta nenhum
método pedagógico, mas revela os processos de aprendizagem da criança.
Com as explicações acabei compreendendo facilmente essa matéria sem ter
mais nenhuma dificuldade. (S.B.V.).

Assim como ocorreu com o texto da Magda Soares, os alunos relataram uma
dificuldade para compreensão do texto científico; ressalvamos que, realmente, o texto
trabalhado apresentava um nível de densidade maior e requereu dos alunos um esforço para a
sua compreensão. Já antevendo essa questão, a professora separou alguns momentos das
aulas para trabalhar aspectos mais práticos, como análise de escrita de alunos para sinalização
dos níveis de escrita (garatuja, pré-silábico, silábico sem e com valor sonoro, silábicoalfabético, alfabético e ortográfico – este último aparece somente na categorização de
Soares).
No caso dos alunos que demonstraram ainda dificuldades para a compreensão, apesar
das explicações em sala, a professora fez comentários para que revisassem os materiais
disponibilizados na plataforma:
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Figura 2 – interação da professora com aluno na
plataforma

Fonte: https://new.edmodo.com/groups/alfabetizacao-e-letramento-29255748

Diante do que foi apresentado, compreendemos que nos falta comentar sobre a
funcionalidade da plataforma educativa utilizada na disciplina, ferramenta essencial para as
análises realizadas.
3.3.3 O papel da plataforma Edmodo
As TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) são vistas como um
avanço no trabalho do professor, independentemente do segmento de atuação. Na
contemporaneidade, não se concebe uma sala de aula sem algum tipo de TDIC relacionado à
prática pedagógica, como enfatiza Souza e Schneider (2016, p. 421):
(...) não se trata apenas de utilizar as tecnologias para a motivação da
aprendizagem ou como tentativa de modernização das aulas, mas do
fato de que elas fazem parte do modus vivendi da sociedade atual,
como parte de um processo natural de evolução.
Assim, o uso da plataforma Edmodo na disciplina de Alfabetização e Letramento
mostrou-se fundamental para a proposição das atividades, que, realizadas através de um meio
tradicional (folha impressa), geraria um dispêndio de dinheiro e tempo para a coleta dos
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depoimentos e sua análise. Da mesma forma, a ausência da plataforma não permitiria à
professora a oportunidade para interagir mais direta e efetivamente com os alunos que
apresentaram dúvidas nos conceitos ou até mesmo confundiram o conteúdo.
Como no Edmodo é permitida a inserção de textos, imagens, hiperlinks e arquivos em
geral, foi possível fazer a postagem, além dos textos-base para as aulas, de vídeos
explicativos (do projeto Alfaletrar, por exemplo) e links de sites importantes sobre
alfabetização e letramento, na perspectiva de enriquecimento dos conteúdos.

Considerações finais
Nosso relato de experiência objetivou apresentar uma vivência de construção de
conhecimento acerca de conceitos relacionados à disciplina de Alfabetização e Letramento
em uma universidade pública estadual mineira, na região do Campo das Vertentes. Para
cumprir tal objetivo, selecionamos 2 atividades realizadas através da plataforma educacional
Edmodo, analisando de forma qualitativa as respostas dadas pelos alunos.
Na análise, observamos questões que apontaram para a consolidação dos conceitos,
outras ainda em nível embrionário de construção, além daquelas que demonstraram confusão
entre um conceito e outro. Quanto à primeira questão, relacionada ao relato do próprio
processo de alfabetização, destacamos o fato de uma pequena parcela dos alunos terem tido
um processo embasado nas concepções atuais de alfabetização, o que pode se conectar às préconcepções dos alunos sobre alfabetização e letramento.
Em suma, buscamos trazer neste trabalho uma pequena amostra de uma abordagem
para a formação inicial de professores, reforçando que o uso de TDIC no cenário de sala de
aula deve ser algo natural, no sentido de acompanhar os avanços sociais na formação docente.
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Recursos e estratégias didáticas na alfabetização: os Laboratórios na
formação de professores
Liane Castro de Araujo
Universidade Federal da Bahia

Resumo: o artigo discute sobre a dimensão material da ação e da formação docentes, apresentando os
laboratórios de alfabetização nas instituições de formação de professores como importante ação
formativa que envolve a dimensão didática. Propõe-se a apresentar, no contexto dessa discussão, o
Laboratório de Acervos Pedagógicos (LAP), que, a partir de pesquisa sobre jogos e materiais
pedagógicos como recursos produtivos para o ensino do funcionamento da língua escrita e sua base
fonológica, está em constituição na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, como
produto e processo da pesquisa, e ação permanente que visa a fortalecer, na formação inicial, o campo
didático, no âmbito de uma concepção de alfabetização que investe no ensino explícito e intencional
da notação alfabética, mas tomando a linguagem como objeto complexo e multifacetado.

Palavras-chave: Alfabetização. Recursos didáticos. Laboratório.

Introdução

A dimensão material da ação docente, envolvendo recursos didáticos, assim como a
própria didática, coloca em cena a discussão sobre o lugar do aspecto técnico no processo de
ensino e aprendizagem, mas aqui entendida em suas relações com outras dimensões, inclusive
sociopolítica (CANDAU, 1983). Recursos e estratégias didáticas para alfabetizar implicam
não apenas uma dimensão material nem se reduz a uma questão técnica. Como assinala
Candau (1983), referindo-se à própria didática, o ―fazer‖, o ―como fazer‖, não é dissociado
do ―por que‖ e ―para que‖ fazer, sob o risco de tecnicismo. Libâneo (apud CANDAU, 1983),
por sua vez, afirma que a fragmentação entre o pedagógico, o técnico e o político define
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abordagens ―parcializantes‖ da ação docente. Roldão (2017) completa, afirmando uma visão
analítica e reflexiva da didática.
A escolha fundamentada dos materiais aos quais lançar mãos para desenvolver o
trabalho pedagógico está intrinsecamente relacionada aos conhecimentos sobre o objeto a ser
ensinado, aos objetivos de aprendizagem, e às concepções que sustentam a ação docente:
concepções sobre os próprios objetos de conhecimento e concepções de ensino e de
aprendizagem – articulando-se o saber e o saber fazer. Recursos como jogos e materiais
semelhantes, estruturados como objetos de ensino, relacionam-se a pressupostos teóricometodológicos e implicam estratégias didáticas, pois se constituem como recursos didáticos
na medida em que são, justamente, mobilizados a partir dessas estratégias e da mediação
docente intencional e planejada.
Discutir sobre recursos e estratégias didáticas para o ensino da escrita implica, assim, em
delinear a concepção de alfabetização que sustenta a discussão. A escrita não se reduz à
notação da língua, nem a sua apropriação à faceta linguística (SOARES, 2004, 2016). Sua
aprendizagem requer a articulação com as práticas socioculturais de leitura e escrita e com os
procedimentos de leitura/compreensão e de produção textual, que colocam outros desafios e
demandam outras estratégias de ensino e aprendizagem. Apesar de os estudos, já bastante
divulgados, de autores brasileiros no campo da alfabetização – como Soares (2004, 2016) e
Morais (2006, 2012) – defenderem uma perspectiva mais conciliadora entre as facetas
sociocultural, interativa e linguística (SOARES, 2016), e apesar dessa perspectiva ter
fundamentado o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 1, o que está se
apresentando como alternativa validada para alfabetizar, na instância das políticas públicas
atuais, é a abordagem fônica, minimizando-se a faceta sociocultural do letramento. Ainda
que, no nível das práticas, essa adoção não seja direta, esse é um ponto de preocupação, pois
no nível das relações entre as instâncias nacionais, estaduais e municipais, as ressonâncias
serão sentidas na ação docente nas escolas, por meio de políticas de formação, de
financiamento, de distribuição de material didático.
Torna-se, assim, urgente, reiterar a discussão sobre estratégias didáticas efetivas para
enfrentar o desafio de alfabetizar letrando e a necessidade de formar professores capacitados
a construir práticas fundamentadas de abordagem das facetas diversas do ensino da língua e,
1

Programa de formação continuada de professores, entre 2013 e 2018, em regime de adesão.
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em especial, da faceta linguística, sob novas bases, ou seja, em contextos letrados, reflexivos,
sem perder de vista a escrita como prática social e a criança como sujeito que pensa, que
constrói conhecimento na interação com o mundo e com os outros.
Além da maior clareza na abordagem didática da faceta linguística nessa perspectiva da
linguagem como um objeto multifacetado, outros aspectos reiteram a necessidade da
discussão sobre recursos e estratégias didáticas, como o pouco investimento nas didáticas
específicas na formação inicial de professores – e no caso aqui, na didática da alfabetização –
e a frequente associação de recursos didáticos a uma questão meramente instrumental.
É nesse contexto de discussões que o presente artigo pretende abordar a dimensão
material na formação de alfabetizadores e, em especial, o papel de laboratórios de
alfabetização nas instituições formadoras, enfatizando ações que visam a mobilizar aspectos
do saber e do saber-fazer envolvidos na didática da alfabetização, em especial as estratégias
envolvendo recursos didáticos para o ensino do funcionamento alfabético da notação da
língua e sua base fonológica. Parte-se do princípio de que jogos e materiais lúdicos
semelhantes constituem-se em recursos produtivos para abordar a faceta linguística e
metalinguística da alfabetização, tal qual defendem diversos autores (MORAIS, 2012;
ARAUJO, 2017; LEAL, ALBUQUERQUE, LEITE, 2005).
Visando a essa discussão, abordaremos, inicialmente, aspectos relevantes do campo
da alfabetização que fundamentam as argumentações, situando, em seguida, a questão dos
recursos didáticos no contexto dos aspectos metodológicos do ensino da escrita.
Apresentaremos, brevemente, a pesquisa que deu origem ao Laboratório de Acervos
Pedagógicos (LAP), na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia
(FACED/UFBA), e argumentaremos sobre o papel de laboratórios na formação inicial de
professores, em especial a constituição das ações do LAP, com vistas a enfatizar a dimensão
material da ação e da formação docentes.

O campo da alfabetização e a faceta linguística da apropriação da escrita
Para discutir sobre recursos didáticos e estratégias metodológicas a eles relacionadas
na formação de alfabetizadores, é preciso abordar o campo teórico-metodológico e político da
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alfabetização, articulando, como discute Mortatti (2000), as dinâmicas das tematizações,
normatizações e concretizações desse campo.
O campo teórico-metodológico da alfabetização se transformou muito desde os anos
1980, em função de contribuições teóricas advindas de diversas áreas, relativizando a
importância da definição do melhor dentre os métodos tradicionais aplicados até então, de
base associacionista e mecanicista. Novas concepções de língua e linguagem, de
aprendizagem e de ensino, e do sujeito que aprende, foram decisivas nas mudanças nas
concepções de alfabetização, que passaram a tomar a escrita não como um código de
transcrição da fala, mas como uma prática sociocultural que envolve um sistema complexo de
notação da língua falada, e sua aprendizagem como uma apropriação ativa pelos sujeitos nas
interações sociais. Essas mudanças na instância das tematizações (teorias, concepções)
ressoaram na instância das normatizações, com propostas curriculares, programas de
formação de professores e outras políticas públicas, e, de uma forma ou de outra, também na
instância das concretizações da prática pedagógica, embora não tão amplamente, como
discutido por Gontijo (2014).
No âmbito das práticas, ao lado das questões referentes ao letramento – que se tornou
uma preocupação além da alfabetização propriamente dita – a consideração de como as
crianças aprendem e de seus processos de construção da escrita alfabética também se tornou
um aspecto importante no discurso pedagógico. No entanto, o que se observa atualmente,
nessa instância das concretizações, é ora a manutenção de estratégias didáticas ditas
tradicionais no ensino da escrita – mescladas ou justapostas às situações de letramento – ora
certa negligência com o ensino sistemático do funcionamento alfabético, que se dá de forma
mais casual, refletindo uma perspectiva construtivista que, tal qual foi didatizada, não
enfatiza esse ensino explícito, pelo foco nas construções do sujeito. Os professores oscilam
entre segui-la, organizando situações didáticas de leitura e produção de texto com pouca
sistematicidade quanto à escrita alfabética, ou fazem arranjos para contemplar uma
abordagem mais intencional desse aspecto. E o fazem, por vezes, baseados em concepções
mais conciliadoras que enfatizam tanto o letramento quanto a alfabetização, com práticas
mais contextualizadas, mas, muito frequentemente, baseados em procedimentos mais
tradicionais, como ressalta Gontijo (2014).
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A compreensão do funcionamento da escrita alfabética requer um esforço cognitivo
das crianças, e não apenas a transmissão de um código de associações diretas entre fonemas e
grafemas, pois a escrita é um objeto de conhecimento culturalmente constituído, que envolve
um sistema convencional complexo, não havendo, em grande medida, uma relação biunívoca
entre os fonemas e grafemas que compõem as palavras. Assim, no ensino, é preciso
considerar como a criança se apropria desse objeto de conhecimento e os entendimentos
parciais que ela vai estabelecendo em relação a suas propriedades, mas também levá-las a
compreender esse funcionamento de forma intencional e planejada.
Atualmente, diversos autores vêm insistindo na necessidade de abordar o
funcionamento alfabético de modo explícito no ensino na língua escrita, de forma reflexiva,
metalinguística (GOMBERT, 1999). A reflexão sobre a dimensão fonológica da língua e a
apropriação do princípio alfabético, base de sua notação gráfica, são fundamentais na
alfabetização, conforme indicam autores de diversos campos, como a linguística
(ABAURRE, 1986; CAGLIARI, 1999); a

ciência cognitiva da leitura (SNOWLING E

HULME, 2013; GOMBERT,1990); e estudos no campo da educação, no qual autores como
Soares (2016) e Morais (2012), dentre outros, discutem a necessária articulação entre as
aprendizagens referentes ao sistema de escrita, as práticas de leitura e escrita e sua dimensão
sociocultural. A assunção da importância do ensino sistemático e explícito do funcionamento
da notação alfabética e sua base fonológica não é exclusividade do dito método fônico, nem
mesmo da ciência cognitiva da leitura que, tendo chegado ao Brasil pela via de defensores de
uma versão sectária da abordagem fônica, terminaram rivalizando com as perspectivas
construtivista e socioconstrutivista adotadas no país, estabelecendo-se uma dicotomia que
dificultou o debate científico em torno da questão. Ignorar, no entanto, o papel da dimensão
fonológica, fônica, ou minimizá-la, considerando-a como um aprendizado que vem
naturalmente a partir do convívio com os textos, tem gerado confusões na âmbito das práticas
alfabetizadoras. Soares (2004, p. 14), bem como Morais (2006, 2012) questionam a
perspectiva que conta com a aprendizagem incidental desses aspectos, sob o pressuposto de
que a criança seria capaz de ―[...] descobrir por si mesma as relações fonema–grafema, em
sua interação com material escrito e por meio de experiências com práticas de leitura e de
escrita‖ – perspectiva que contribuiu para acirrar a polarização.
Fato é que, como salienta Mortatti (2000), o campo da alfabetização é um campo de
disputas de perspectivas sobre o que seja alfabetizar e de como fazê-lo, e a sistematicidade do
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ensino das relações entre fonemas e grafemas e sua abordagem didática se configuram como
um de seus aspectos tensivos. No entanto, a alternativa à negligência ou a abordagem casual
da faceta linguística não é, necessariamente, o método fônico, sintético, como vem sendo
defendido por parte da comunidade acadêmica filiada às ciências cognitivas. Perspectivas
mais conciliadoras, como as que trazem os autores referidos que, inclusive, embasaram o
PNAIC, ainda não tiveram amplas ressonâncias nas práticas alfabetizadoras, salvo em
contextos específicos. É importante ressaltar que, mesmo no âmbito da ciência cognitiva, há
pesquisadores que sublinham a importância de integrar uma abordagem fônica a uma
abordagem mais ampla, relacionada aos sentidos e à cultura escrita (SNOW; JUEL, 2013) – o
que coloca a discussão em um patamar diverso das polarizações que estão sendo operadas na
querela atual envolvendo a abordagem fônica, em função dos anúncios das políticas de
alfabetização do atual governo. O ensino da escrita exige estratégias didático-pedagógicas
diversificadas para atender aos diversos objetivos de aprendizagens no âmbito de todas as
suas facetas.
É nesse panorama de preocupações que se insere a discussão sobre os recursos
didáticos para a alfabetização, bem como sobre o papel dos laboratórios na formação de
professores, pois se trata de discutir sobre estratégias didáticas para a abordagem explícita
dos aspectos fonológicos e do funcionamento da notação da língua, em contextos reflexivos,
lúdicos e letrados, considerando o processo de reflexão das crianças sobre esse objeto de
conhecimento.

Dimensão material da ação docente: recursos didáticos e seus usos na alfabetização
Embora frequentemente tomados como tal, recursos didáticos não são acessórios da
ação docente, numa perspectiva meramente técnica, ao contrário, constituem a materialização
dessa ação, como discutem Leal e Silva (2011). Silva e Morais (2011), por sua vez,
argumentam que os recursos didáticos para a alfabetização não são, em si mesmos, condição
para a apropriação do conhecimento pelos sujeitos, são meios que devem ser,
deliberadamente, organizados pela ação docente, para favorecer experiências de
aprendizagem. Assim, jogos e materiais estruturados para alfabetizar se constituem como
recursos didáticos na medida em que são propostos a partir de uma ação intencional,
planejada, mobilizando estratégias e meios para alcançar determinados objetivos didáticos, e
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significados por determinadas concepções de ensino e aprendizagem da língua escrita, que
permeiam a ação docente. Trata-se do que Camini e Piccoli (2014, p. 40) referem como sendo
a dimensão ―imaterial‖ que, articulada à dimensão material, potencializa o caráter pedagógico
dos jogos: ―o modo como cada professor cria sentido para a atividade, como a incluirá em
uma rede de relação com outras atividades e dinâmicas escolares, estabelece formas
particulares de relação com o que chamaremos aqui de patrimônio pedagógico imaterial do
professor‖.
Assim, considerando as estratégias didáticas produtivas para abordar a faceta
linguística da apropriação da escrita, é que os jogos de linguagem – jogos de regras e
materiais estruturados com finalidades relacionadas ao processo de alfabetização – podem se
constituir como recursos para provocar: a reflexão fonológica de diversas unidades, como
rimas, sílabas, fonemas, com e sem presença da escrita; a reflexão sobre o funcionamento
alfabético e a ortografia; o reconhecimento de palavras; a leitura fluente, dentre outras
possibilidades. No contexto mais amplo da discussão sobre os jogos no desenvolvimento e
aprendizagem, diversos autores, como Leal, Albuquerque e Leite (2005), Morais (2012) e
Silva e Morais (2011), discutem sobre o valor do jogo na alfabetização e sobre os aspectos
linguísticos – notacionais e fonológicos – que podem ser abordados produtivamente por meio
de jogos. Araujo (2017) enfatiza a importância dessas aprendizagens em contextos reflexivos,
lúdicos e letrados, como atividade metalinguística, de forma ativa, não mecânica e
descontextualizada, e propõe jogos de linguagem e materiais estruturados para a reflexão
linguística a partir de textos, como os textos da tradição oral.
As atividades reflexivas mediadas por jogos – que é uma prática sociocultural – não
estão, no entanto, amplamente presentes nas práticas alfabetizadoras, que tendem,
frequentemente, a abordar o funcionamento alfabético ora lançando mão de procedimentos
mecânicos, envolvendo sílabas e fonemas, numa continuidade de práticas tradicionais, como
ressalta Gontijo (2014), ora exclusivamente em contexto de textos, de forma mais casual, ou
ainda, combinando-se esses dois modos de abordá-los. Mortatti (2010) aponta, igualmente,
que práticas escolares seguem lançando mão, explícita ou disfarçadamente, de procedimentos
análogos aos das cartilhas antigas, distanciando-se, inclusive, das orientações oficiais.
O interesse em investigar as concepções e os usos de jogos e outros materiais
didáticos nas práticas alfabetizadoras das escolas da rede municipal de Salvador, e em
464

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

fomentar a discussão sobre a dimensão material na ação e na formação docentes, resultou na
proposta da pesquisa ―Jogos e materiais pedagógicos na alfabetização‖, desenvolvida no
Grupo de Estudo e Pesquisa em Linguagem (GELING), da FACED/UFBA. Como produto e
processo da pesquisa, foi proposta a constituição, na referida Faculdade, de um laboratório de
acervos, envolvendo recursos didáticos para a alfabetização. Como o propósito do presente
artigo envolve essa temática do laboratório, para discutir sobre sua constituição e seu papel
na formação docente, é preciso abordar o contexto em que ele nasce e a pesquisa em questão.
A pesquisa, ainda em andamento, de caráter qualitativo e natureza colaborativa
(IPIAPINA, 2008), tem como objetivo geral, identificar, analisar, mobilizar e divulgar
práticas alfabetizadoras e materiais didático-pedagógicos nos processos de ensino e
aprendizagem da língua escrita. Conta com duas fases e uma ação permanente, que é a
criação e manutenção do funcionamento do LAP2. A fase inicial de levantamento de dados
em escolas da rede municipal visa a conhecer seus acervos de jogos e materiais estruturados e
as práticas alfabetizadoras em turmas de 4 anos ao 3º ano do Ensino Fundamental, com
ênfase nos discursos e práticas envolvendo o ensino da língua escrita e o uso de recursos
didáticos. Após esse levantamento – análise de acervos, entrevistas e observação de sala de
aula – a pesquisa propõe a fase de intervenção em algumas turmas, com planejamento
conjunto de situações didáticas envolvendo jogos de linguagem e materiais confeccionados a
partir do repertório de textos poético-musicais da tradição oral. O planejamento, a
intervenção e sua avaliação foram encaminhados conjuntamente com as professoras regentes,
visando a construir conhecimentos ―com‖, e não ―por‖ e ―para‖, as docentes, segundo
princípios da pesquisa colaborativa (IPIAPINA, 2008). Entre essas duas fases, houve a
confecção, pelas bolsistas responsáveis pelas ações no campo, dos recursos selecionados para
a intervenção: jogos fonológicos e grafofonêmicos, bem como materiais a partir de adivinhas,
trava-línguas, quadrinhas, cantigas, parlendas, estruturados para provocar a reflexão
linguística em contexto textual3. Além da confecção em si, foram discutidos os fundamentos
e princípios didáticos envolvendo esses recursos na alfabetização.

2

Sobre as fases da pesquisas e seus objetivos específicos, ver Araujo (2017).

3

Os recursos usados na intervenção, que compõem, hoje, o acervo do LAP, são oriundos de pesquisa e
produção, pela autora, desde 2001, e divulgados no blog: http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com/.
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Resultados parciais da primeira fase da pesquisa, de um universo de 7 escolas e 25
professoras do ciclo de alfabetização, apontam um uso muito limitado de jogos e recursos
lúdicos que visam à reflexão linguística, e baixa incidência de planejamento efetivo de sua
exploração como estratégia didática produtiva, seja para se apropriar de novos
conhecimentos, seja para consolidar aprendizagens já realizadas a partir de outras estratégias.
Muito raramente constatamos práticas que, de fato, lançam mão desses recursos, articulados a
outras estratégias para alcançar os objetivos de aprendizagem traçados. O jogo foi, no geral,
mais referido como recurso para mobilizar a motivação, para memorizar ―de forma mais
leve‖, ou para ajudar crianças que têm mais dificuldade na aprendizagem. Os resultados
indicam, igualmente, pouca exploração dos aspectos fonológicos nas situações de
aprendizagem – no geral, sobressaem os aspectos gráficos – e encaminhamentos ainda muito
mecânicos no ensino do funcionamento do sistema de escrita, como memorização de sílabas e
famílias silábicas. As raras referências a uma abordagem mais lúdica da dimensão sonora da
língua referiram-se à rima.
A ideia de que as crianças pensam também sobre unidades sublexicais da língua,
numa atividade de natureza metacognitiva e não como repetição e treinamento mecânicos,
precisa ser ampliada. Embora tenha força didática – como enfatiza Piccoli (2015) – os
estudos sobre consciência fonológica ainda não foram apropriados de forma suficientemente
ampla – é o que observamos nas práticas aqui consideradas. Parece ainda não haver clareza
em como, a um só tempo, acolher as hipóteses das crianças sobre o funcionamento do
sistema, e levá-las a refletir, de forma sistemática, sobre as sonoridades da língua, visando a
aproximá-las do princípio alfabético.
Diante desses resultados, ainda parciais, justifica-se nosso intuito de discutir sobre a
abordagem didática da alfabetização na formação inicial de professores, com foco na
dimensão material e ―imaterial‖ da ação docente, e esse aspecto é o que se pretende mobilizar
com a constituição LAP, na FACED/UFBA, dando continuidade às ações da pesquisa4.

O Laboratório na formação de professores alfabetizadores

4

Como ação permanente vinculada à pesquisa, o LAP contou com recursos de financiamento (equipamentos,
materiais e custeio para eventos de divulgação) – Programa de apoio a jovens professores doutores –
PROPESQ/UFBA/MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação), 2017 a 2019.
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O LAP, na FACED/UFBA, nasce como a vertente da pesquisa que é voltada para a
formação inicial de professores, ainda que possa propor ações em parceria com o campo de
escolas da educação básica e ações vinculadas à formação continuada. Com vocação para
ampliar a formação didática dos estudantes de Pedagogia, seja em ações de pesquisa,
extensão, estágios, dentre outras, funda-se na premissa de que a formação para o exercício da
docência em alfabetização é fundamental, na esteira do que discute Roldão (2017), dentre
outros, sobre o conhecimento didático como essencial ao profissional docente. Dentre os
saberes docentes necessários à alfabetização, destacam-se o saber e o saber-fazer, relativo à
dimensão didático-pedagógica.
A despeito das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Licenciatura em Pedagogia
(BRASIL, 2006), que enfatizam a relação teoria/prática desde o início do curso, há ainda
muitas lacunas quanto a essa questão na formação inicial do pedagogo – uma formação
generalista e um vácuo nos conhecimentos das didáticas específicas que, muitas vezes, ficam
a cargo da formação continuada. Segundo pesquisa apresentada em Gatti e Nunes (2009),
referente a dados de mais de setenta cursos presenciais de Pedagogia, a carga horária
dedicada à formação profissional representa pequena proporção dos cursos, bem como
apresenta abordagens descritivas, não relacionando propriamente teoria e prática. Ponderando
sobre os discursos que enfatizam as lacunas e insuficiências da formação inicial de
professores, Piccoli (2015) lembra dos limites inerentes a qualquer formação, mas ressalta
que, no ensino da leitura e da escrita, se investe pouco nos aspectos linguísticos, apontando
esta como uma das lacunas a serem superadas.
Um estudo de Araújo (2008), sobre as contribuições e lacunas da formação inicial
quanto aos saberes didáticos para alfabetizar, revela que os aspectos mais apontados pelos
egressos de um curso de Pedagogia, na subcategoria ―aspectos lacunares do curso‖ foram: a)
inoportunidade de vivências da relação teoria/prática; b) insuficiência de conteúdo e carga
horária das disciplinas específicas de alfabetização; e c) descaso com a formação do professor
leitor/escritor. Nem sempre, nos currículos dos cursos de Pedagogia, é assegurada uma carga
horária suficiente de disciplinas envolvendo a alfabetização, principalmente com atenção aos
aspectos didáticos, nem é garantido que essa especificidade constitua foco de atividades de
estágio supervisionado, nas quais a aproximação com a prática docente é estabelecida,
exigindo a abordagem das didáticas específicas.
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Um dos aspectos que, na nossa pesquisa, as docentes enfatizaram como justificativa
para a dificuldade de uso de jogos na alfabetização foi, justamente, as lacunas da formação
inicial e continuada, que não abordam suficientemente os aspectos didáticos da alfabetização
e o uso de recursos produtivos, como jogos e materiais menos tradicionais para alfabetizar.
As professoras entrevistadas, no geral, não tinham muita clareza de como abordar o ensino do
sistema de escrita fora dos parâmetros do ensino mais tradicional dos métodos silábicos ou
analíticos/mistos, sempre confluindo para as famílias silábicas ou outras estratégias
semelhantes de análise das palavras. E se, por um lado, paradoxalmente, adotam um discurso
construtivista, por outro, parecem ansiar por conhecimentos sobre estratégias mais explícitas
para ensinar o funcionamento do sistema, sem ferir os princípios construtivistas e
socioconstrutivistas da proposta da rede, pois, em geral, parecem saber que as estratégias às
quais lançam mão não ―combinam‖ com essas perspectivas.
As estratégias para abordar essa dimensão metalinguística em contextos lúdicos e
letrados precisam ser ainda consolidadas, para que a abordagem da faceta linguística não se
dê por mera justaposição de práticas letradas com metodologias mecânicas de ensino da
notação alfabética. As poucas entrevistadas que tiveram uma compreensão mais ampla nesse
sentido, foram as que participaram do PNAIC. Experiências a partir do PNAIC em outros
Estados, bem como a experiência formativa de Lagoa Santa, coordenada por Magda Soares
(MORAIS, 2018), indicam uma ressonância mais consistente nas práticas, nessa perspectiva.
Dito isto, ainda que não tenhamos expectativa de que a formação inicial dê conta
dos diversos aspectos envolvidos na alfabetização, podemos supor que ações suplementares,
durante o curso de graduação – que enfatizem não apenas os domínios conceituais, mas
igualmente os esquemas de ação, expressos pelos conhecimentos didático-pedagógicos –
contribuam para uma formação mais sólida em termos dos saberes necessários à docência.
Piccoli (2015) cita, nesse sentido, o papel da participação em estágios supervisionados, em
programas de iniciação à docência e, podemos acrescentar, em pesquisas de caráter
interventivo, como a aqui brevemente apresentada, e ações de laboratórios de alfabetização.
A constituição de laboratórios de alfabetização nas Faculdades de Educação
poderá, assim, contribuir para a ampliação da formação didática do professor, aproximando
os saberes acadêmicos da futura ação docente no campo da alfabetização, a partir da
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pesquisa, produção, validação, divulgação e planejamento de situações de aprendizagem
envolvendo estratégias e recursos didáticos5.
Os laboratórios de alfabetização que propomos implementar e fortalecer
aproximam-se dos já bastante tematizados Laboratórios de Ensino da Matemática (LEM),
que se constituem como um espaço de possibilidades formativas muito mais amplas do que a
de guardar materiais para usos pontuais, conforme apresentado por Lorenzato (2012). Se, na
área de matemática, jogos e outros recursos concretos são mais amplamente estudados e
divulgados nas práticas escolares, a abordagem do papel desses recursos na alfabetização é,
no entanto, mais recente e pouco considerada nos processos de ensino e aprendizagem e na
formação de professores. Entretanto,
Dentre os saberes e experiências importantes ao professor
alfabetizador, ressaltamos aqui aqueles que dizem respeito à
dimensão material da ação e da formação docentes, que inclui a
seleção, a análise, a produção e o efetivo uso planejado de recursos
pedagógicos que favoreçam o trabalho do professor e a aprendizagem
do aluno. (ARAUJO, 2018, p. 325)
Assim, configurando-se como processo e produto da pesquisa brevemente
apresentada, o LAP pretende constituir-se, na FACED, como ação permanente de pesquisa,
mobilização, produção, validação e divulgação de acervos e de estratégias didáticas a eles
articuladas, contribuindo, do ponto de vista da formação, para enfatizar a dimensão material
da ação docente e, do ponto de vista dos professores em formação, para a ampliação de sua
―paleta metodológica‖ (MERIEU, 2005) – ou seja, sua memória de materiais, dispositivos e
métodos, que podem colocar à disposição dos objetivos a atingir. Trata-se, pois, de articular a
dimensão material à imaterial, entre teoria e prática, entre concepções e didática. Como
discute Araujo (2018, p. 320), os laboratórios apresentam-se como ―centros de discussão e
desenvolvimento de conhecimentos que contribuem tanto para a formação pedagógica e para
o desenvolvimento profissional dos estudantes quanto para sua iniciação em atividades de
pesquisa‖.
A pesquisa, seleção e produção de jogos e de materiais a partir de textos pelos
estudantes em oficinas; a criação e validação, na prática, de novos materiais; o planejamento
5

Outros laboratórios, com finalidades semelhantes e formatos diversos, estão sendo constituídos em outras
Universidades, por iniciativa de alguns grupos ou docentes, a exemplo da UFRGS e FURG.
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de situações de uso do material a partir de demandas reais da sala de aula, a divulgação dos
recursos nas escolas, eventos e na Faculdade; bem como a ampliação cultural dos estudantes,
a partir de repertórios diversos (jogos, cultura lúdica, literatura), são ações que o LAP já vem
desenvolvendo em seu processo de constituição no âmbito da pesquisa, e que serão
ampliadas6. Tendo o LAP como ação permanente no contexto do curso de Pedagogia, outras
ações serão desenvolvidas, envolvendo a análise de práticas e o planejamento de situações
didáticas que articulem diversas facetas da aprendizagem da língua, diferentes práticas de
linguagem e eixos do ensino; estratégias diversificadas que, junto aos recursos materiais,
favoreçam a continuidade, regularidade e diversidade de propostas e de aprendizagens; que
considerem a heterogeneidade dos alunos em termos do domínio da leitura e escrita; e ações
que favoreçam a criação de novos recursos a partir dos objetivos de aprendizagem ou de
situações reais de sala de aula, antevendo intervenções pedagógicas produtivas.
Opondo-nos, como Roldão (2017), a uma dicotomia entre educação técnica e
educação humanista, e articulando a dimensão material às dimensões imaterial, cultural,
conceitual, que não se dissociam tampouco da dimensão sociopolítica – espera-se que ações
desenvolvidas nos laboratórios de alfabetização – em seus diversos formatos possíveis –
possam contribuir para a formação inicial de professores, pois, como ressalta Araujo (2018,
p. 325), investir nessa dimensão material,

[...] 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 sua autonomia docente, não
apenas para selecionar, mas também para produzir seus próprios
materiais.
Esse aspecto relaciona-se com a dimensão sociopolítica, na medida em que, ao
ampliar seus conhecimentos didáticos, nessa perspectiva, os professores podem se fortalecer
para assegurar a autoria de sua prática, sua autonomia fundamentada, e enfrentar a tendência
da educação em ser tomada pelos sistemas de ensino estruturados, fechados, controladores,
que transformam o professor em mero aplicador de métodos com o ―passo a passo‖ pré6

A criação, validação e divulgação de materiais fundam-se na perspectiva de Leffa (2003) que, dentre outros,
definem sequências recursivas para a produção de materiais de ensino (ARAUJO, 2018).
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estabelecido, deixando pouco espaço para sua trajetória, suas escolhas de trajetos, para suas
experiências e de suas turmas concretas, diversas, e para a diversidade dos sujeitos
aprendizes. Contribui, assim, para que, resguardando a natureza mediadora do conhecimento
didático, possam ser professores responsáveis pelo ensino, enfrentando o assalto dos
―mercadores da educação‖, conforme discute Morais (2018, p. 860), que transformam o
ensino em transmissão de informação, numa racionalidade técnica jamais vista, ligada à
crescente mercantilização da educação.

Considerações finais
Discutindo sobre o lugar dos aspectos linguísticos – notacionais e fonológicos – na
alfabetização, e o lugar dos recursos didáticos na ação e na formação docentes, apresentamos
os laboratórios – e o LAP em especial – como um espaço de ações formativas para ampliar e
fortalecer o conhecimento didático-pedagógico na alfabetização, envolvendo estratégias
diversas e recursos diversificados para um trabalho docente qualificado, autoral e
fundamentado, contribuindo para fazer face aos desafios postos pela prática pedagógica e
pelo exercício da docência.
Reiteramos aqui a relevância da discussão sobre recursos didáticos que enfatizam a
faceta linguística da apropriação da língua escrita em contextos lúdicos, reflexivos e letrados,
para que não corramos o risco de dar aval a práticas que foquem apenas nessa faceta,
colocando, na alfabetização, o rico contato com as práticas letradas e a linguagem viva,
pulsante, em segundo plano, como momento posterior, após a aprendizagem do que seria
―supostamente‖ básico e cientificamente referendado. Sublinhamos, então o caráter
sociopolítico dessa discussão sobre a dimensão material, didático-pedagógica – articulada aos
domínios conceitual e epistemológico que envolvem o objeto de conhecimento –, na medida
em que pode contribuir para formar um professor sujeito de sua formação e de sua prática,
que não se seduza por discursos salvacionistas e reducionistas, que minimizam sua
capacidade de construir trajetos potentes em sua ação docente. Defendendo o investimento na
formação do professor mais do que nos métodos, Cagliari (2007, p. 71) diz que ―tudo na
escola depende do professor!‖
Com isso, esperamos também poder reduzir a ressonância que pode haver, nas
práticas escolares, a assunção, nas políticas públicas, de metodologias mecânicas de ensino
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da notação alfabética, sejam elas as do passado ou as ditas ―novidades‖ requentadas, como o
método fônico – como já denunciado por Morais (2006) e Mortatti (2010) – propalado
reiteradamente, e hoje ainda mais, como miraculosa alternativa única a uma suposta
abordagem casual do funcionamento alfabético, e panaceia para todos os problemas da
alfabetização no país.
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Formação do professor-alfabetizador: significados do movimentum do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
Adriana Cavalcanti dos Santos
Silvana Paulina de Souza
Yana Liss Soares Gomes
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Resumo: O trabalho elege por objeto de análise os significados do movimentum de formação
continuada dos professores-alfabetizadores que participaram do Pacto Nacional pela Idade
Certa em Alagoas-Brasil, no ano de 2017. O corpus de análise foi coletado por meio de
questionários de avaliações dos encontros de formação aplicados junto aos formadores locais.
Os resultados da investigação mostram que os significados atribuídos ao processo formativo
do Pnaic estão associados aos conteúdos de formação e as estratégias de formação que
segundo os partícipes da investigação garantiram a vivência de um processo de açãoreflexão-ação e indícios de mudanças no saber-fazer-docente.
Palavras-chave: Formação Continuada. Pnaic. Professor Alfabetizador.

1 Introdução

Refletir sobre a formação de professores-alfabetizadores no Brasil ainda se constitui
uma questão atual, sobretudo, considerando os resultados apresentados pelas últimas
pesquisas da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que revelaram a ―estagnação‖ dos
índices de alfabetização das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido,
474

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

consideramos ser pertinente discutir acerca dos processos formativos do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) em Alagoas.
De acordo com Pinto (2011), as diferentes políticas de formação de professoresalfabetizadores tiveram, por propósito explícito, o acompanhamento do desempenho dos
alunos nas avaliações em larga escala. Entre as referidas avaliações, destaca-se o Sistema de
Avaliação da Educação Básica - Saeb, criado em 1990, pelo Ministério da Educação (MEC) e
efetivado em 1993.
A partir desse período, no Brasil, fomentou-se a tendência de políticas de avaliação
em larga escala e a elaboração dos exames nacionais. Essas políticas se deram a partir de
modelos de avaliações de diversos países, implementadas como forma de controle das
aprendizagens e das políticas curriculares (HYPÓLITO; VIEIRA; LEITE, 2012). Nesse
contexto, os resultados das ações do Pnaic refletidos pelas ações nas avaliações externas,
mais especificamente da ANA, acabam por impactar ações de políticas de formação de
professores-alfabetizadores em níveis de estados e municípios, como também no papel das
universidades públicas enquanto instância de formação do professor.
Com propósito de inferir significados sobre o movimentum de formação continuada de
professores-alfabetizadores em Alagoas-Brasil, elegeu-se, neste artigo, por foco de
investigação os discursos formadores locais sobre a gestão do processo formativo do Pnaic e
os contributos desse processo para a sua profissionalização docente.
O entendimento do conceito de significado, nesse trabalho, apoia-se no postulado de
Bakhtin (1986) ao afirmar que o signo é ideológico de modo que o seu significado remete a
algo que está situado fora de si mesmo. Nesse sentido, a investigação problematizou: Quais
os significados atribuídos pelos formadores locais ao movimentum da formação continuada
do Pacto Nacional pela Idade Certa em Alagoas?

2 Formação Continuada de Professores: algumas problematizações

Com aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a partir de
1996, ocorreram várias alterações nas formas de pensar a escola pública por meio de
propostas de Políticas Públicas Educacionais. Essas políticas passaram a defender o ideário
da melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem que garantissem uma justiça
social e curricular (CONNELL, 1999, 2012; SAMPAIO; LEITE, 2015) nas diferentes etapas
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da Educação Básica. Nesse cenário, o professor-alfabetizador passou a ser entendido como
um agente de mudança e de inovação curricular (PRIESTLEY; BIESTA; ROBINSON, 2015)
das/nas práticas de ensino-aprendizagem da língua escrita.
Tendo por base a LDB, vigente, a formação de professores, no contexto brasileiro,
expandiu-se, ainda que de forma frágil e insuficiente. Ocorreu, nesse cenário, a ampliação da
oferta de programas de formação direcionados aos docentes da rede pública, em especial,
para os que atuavam nos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, essas políticas de
formação se pautavam em programas e cursos (RIGOLON, 2007). O Programa Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, doravante Pnaic, consistiu-se em uma dessas políticas, que
implementadas com a finalidade de elevar os índices da educação básica brasileira. De acordo
com Gelocha, Corte e Dolwitsch (2018), o objetivo da criação desse programa de formação
continuada de professores consistiu na redução dos índices de analfabetismo do país.
O Pnaic teve a sua implementação no ano de 2012, com vistas à alfabetização das
crianças brasileiras matriculadas nos três primeiro anos do ensino fundamental, com até os 08
anos. Para tanto, usou como fio condutor a pactuação das ações no âmbito federal, estadual,
distrital e municipal, considerando para tanto, a ligação entre as dimensões extra e
intraescolar (ARANDA; VIÉDES; LINS, 2018).
A implantação do Pnaic, nos municípios brasileiros, no ano de 2013, propôs a
articulação de ações de formação continuada. Com a sistematização das ações do Pacto, a
formação continuada dos professores-alfabetizadores se tornou um dos principais eixos do
programa. Em 2016, o Pnaic passou a integrar também a formação em serviço de
coordenadores pedagógicos, ampliando assim a formação dos sujeitos participantes da
formação com vistas à qualidade do processo de alfabetização (ARANDA; VIÉDES; LINS,
2018).
Os processos de formação continuada no Brasil, no modelo de formação em Rede,
que espera impactos imediatos na melhoria das práticas e no desempenho dos alunos nas
avaliações externas, a exemplo da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), são também
perceptíveis e apresentados nos contextos de formação. Reforçam-se a preocupação com os
resultados das crianças das referidas avaliações em detrimento dos processos de ensinoaprendizagem da língua escrita e dos inúmeros fatores que interferem na qualidade do
processo de alfabetização no âmbito das escolas públicas brasileiras.
Vale salientar que:
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[...] discutir formação de professoras alfabetizadoras na atualidade exige
considerar a constituição multifacetada da profissionalidade docente, as
formas de organização das instituições escolares, aspectos históricos do
fenômeno alfabetização em suas variadas acepções e as políticas públicas
para a educação demandadas por organismos internacionais com forte
influência sobre a ação docente (AGUIAR, 2011, p. 566).

Tendo por base uma concepção de formação que auxilie os professores nas tomadas
de decisão sobre como ressignificar às práticas educativas a partir dos ―novos‖ saberes
tematizados em contextos formativos, com vista à qualidade das aprendizagens e de uma
escola mais inclusiva, as mudanças educativas em longo prazo podem ser alcançadas. Ao
refletirem sobre o processo de formação do Pnaic em Alagoas, Cavalcante et al. (2015, p. 2)
afirmaram que:

[...] a ampliação das perspectivas de ensino da linguagem e ensino da
matemática, ambas em contextos de letramentos, articuladas impõe desafios
à formação continuada do professor, sobretudo, daqueles que não tiveram ao
longo de seus processos de formação inicial e/ou continuada a possibilidade
de refletir sobre os pressupostos do letramento.

A atenção voltada para a Alfabetização se deve à concepção de que, neste ciclo, é
considerado necessário assegurar a todas as crianças o direito às aprendizagens básicas da
leitura e da escrita, e à consolidação de saberes essenciais dessa apropriação, ao
desenvolvimento das diversas expressões e ao aprendizado de outros saberes fundamentais
das áreas e componentes curriculares obrigatórios (BRASIL, 2013).
Dentre as inquietações, desse trabalho, salta aos olhos o interesse em analisar a
contribuição dos processos de formação do Pnaic, no entendimento de como devem se dar os
processos de ensino-aprendizagem da leitura, escrita e educação matemática nos primeiros
anos de escolaridade, entre outras áreas do conhecimento.

3 Metodologia da Investigação

A investigação apresentada, nesse texto, pauta-se nos princípios de uma investigação
qualitativa (TRIVIÑOS, 2008), de natureza exploratória e analítica, cujos dados foram
coletados por meio do instrumento questionário impresso. Estes questionários tinham a
função de convidar os formadores locais a avaliarem cada encontro de formação do Pnaic em
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2017. Delimitamos o ano de 2017, para apresentarmos os dados, em virtude de ter sido a
última versão do referido pacto a nível nacional.
Os dados analisados consistem numa amostra das respostas de 10 questionários, que
foram aplicados na sexta formação do Pnaic, com os formadores locais das turmas dos 1º ao
3º ano do Ensino Fundamental. Esses questionários, foram escolhidas para análise
aleatoriamente, considerando uma representatividade que abordasse a tríade de categorias de
análise: conteúdos da formação; estratégias didáticas de formação e tempo pedagógico.
Os dados foram analisados com base no princípio da análise textual discursiva
(MORAES; GALIAZZI, 2013), considerando os aspectos dialógicos da linguagem, relação
eu-outro, e partindo do princípio de que a ―[...] experiência verbal individual do homem toma
forma e evolui sob o efeito da interação contínua e permanente com os enunciados
individuais do outro‖ (BAKHTIN, 1986, p. 313).
A composição da gestão do Pnaic/2017, em Alagoas, configurou-se da seguinte
forma: um (01) coordenador da formação; quatro (4) formadores estaduais, dois (02)
formadores para o primeiro ao terceiro ano, um (01) formador para a Educação Infantil e um
(01) formador para o Novo Mais Educação; vinte (20) formadores regionais, doze (12)
formadores para o primeiro ao terceiro ano; cinco (05) formadores para a Educação Infantil e
três (03) formadores para o Novo Mais Educação.
O universo de formação abrangeu cerca de quatrocentos e vinte e quatro (424)
formadores locais e aproximadamente onze mil (11.000) participantes (professores
alfabetizadores, professores da educação infantil e coordenadores pedagógicos) das escolas
de Educação Básica da rede estadual e das mais de cento e duas (102) redes municipais de
ensino. Muitos professores participavam pela primeira vez da formação do Pnaic em 2017.
Tendo por base o referido contexto, apresentaremos no próximo tópico uma análise
dos significados do movimentum do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa sob a
visão dos participantes.

3 Significados da Formação do Pnaic sob as Lentes dos Formadores Locais

O Pnaic, em 2017, ao ser assumido pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal)
contou com a adesão dos municípios alagoanos em quase sua totalidade. Para atender toda
essa demanda foi necessário pensar em um formato de gestão da formação distribuída por
478

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

polos de modo a atender as demandas geográficas do estado de Alagoas, a saber: Maceió
(capital do estado), Arapiraca e Santana do Ipanema (cidades localizadas no interior do
estado).
Como já referenciado, na metodologia, para esta discussão foram analisados alguns
relatos dos participantes (formadores locais) no que se refere aos conteúdos de formação, às
estratégias didáticas da formação e ao tempo pedagógico.
Na continuidade desse texto, os relatos apresentados revelam o olhar sobre o referido
processo de formação tendo em conta o lugar de pertencimento dos partícipes da
investigação. Esse lugar, por sua vez, revela traços de identidades e de reconhecimento do
papel do professor-alfabetizador nos seus loci de trabalho, as escolas públicas.
Durante as formações do Pnaic, em 2017, foram discutidas as habilidades das
diferentes áreas do conhecimento a serem contempladas nos planos de trabalho docente, em
especial os direitos de aprendizagem de língua portuguesa e matemática. A esse respeito, os
professores formadores locais, ao serem convidados a se posicionarem sobre os conteúdos de
formação do PNAIC, afirmaram:

A formação continuada é de fundamental importância para socializar as
experiências com os demais municípios e aprender novos conteúdos sobre
alfabetização. A formação acontece de forma bacana, tanto em matemática
quanto em língua portuguesa no ciclo de alfabetização (FORMADOR
LOCAL 1).
Em todos os momentos da formação, os textos e os debates sempre
despertaram o aprendizado sobre os conteúdos da formação. Todos as
formações, desde a adesão ao Pacto, foram de muita relevância para
reflexão sobre leitura, escrita, sequências didáticas, matemática, jogos.
(FORMADOR LOCAL 2).

As vozes dos formadores locais demonstram o reconhecimento das contribuições do
Pnaic para a formação do professor-alfabetizador. Fica explícito, nos relatos 1 e 2, o foco
dado aos diálogos sobre a aprendizagem da língua escrita, especificamente sobre: os
processos indissociáveis de alfabetização e letramento; a aprendizagem da leitura e da escrita;
e saberes relacionados ao conhecimento matemático. A formação do Pnaic orientou a forma
de pensar, de fato, o trabalho pedagógico para a alfabetização na perspectiva de letramento,
isso implicava numa imersão na cultura da escrita (AGUIAR; BRICHI; ZAPATA, 2017).

479

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

As instâncias de formação do PNAIC receberam do Ministério da Educação (MEC)
orientações para escolha dos conteúdos da formação. No que diz respeito aos conteúdos do 1º
ao 3º ano, em 2017, optou-se, em Alagoas, por continuar o trabalho com os cadernos de
formação (BRASIL, 2013).
Nas formações ocorridas, em 2017/2018, foram trabalhados os cadernos: 6 - A arte no
ciclo de alfabetização; 7 - Alfabetização matemática na perspectiva do letramento; 8 Ciências da Natureza no ciclo de alfabetização; 9 - Ciências Humanas no ciclo de
alfabetização; e 10 - Integrando saberes. Destacamos os conteúdos discutidos no caderno 10
por ter oferecido a oportunidade de reflexão sobre os saberes integrados. Nele, buscou-se
apresentar uma visão sobre a perspectiva do percurso, ao mesmo tempo em que apontou a
necessidade de prosseguir com os estudos e esforços para alcançar o objetivo de alfabetizar e
o letrar todas as crianças nos três primeiros anos de escolaridade com base na integração de
todos os conhecimentos.
A proposta curricular do Pnaic se propunha a agregar concepções e orientações
voltadas para o professores-alfabetizadores, por o material de formação disponibilizado pelo
Pnaic. O referido material apresentava uma proposta que poderia ser adequada às diferentes
realidades de formação de alfabetizadores no Brasil. Assim, diz-se que o Pnaic, enquanto
―[...] política pública de governo tem potencializado a formação continuada de professores do
ciclo de alfabetização‖ (GELOCHA; CORTE; DOLWITSCH, 2018, p. 57).
A perspectiva de formação que permite a reflexão-ação-reflexão também é apontada
nas vozes dos formadores locais 3, 4 e 5. Os relatos demonstram que os encontros do Pnaic
permitiram a reflexão sobre a prática pedagógica, no que se refere ao pensar a complexidade
da aprendizagem da língua escrita e da matemática no processo de alfabetização. Vejamos os
depoimentos:
Este momento de formação continuada do Pnaic é valioso e essencial para
nosso aperfeiçoamento profissional. As temáticas diversas estudadas nos
encontros de formação contribuem para a ação-reflexão com os professores.
Ação da prática docente (FORMADOR LOCAL 3).
Ajudou na reflexão das minhas atitudes como profissional, enquanto
coordenadora e enquanto professor-alfabetizador, que se depara com a
complexa função de alfabetizar todas as crianças todos os dias na escola.
(FORMADOR LOCAL 4).
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A formação foi muito relevante para a minha prática profissional, pois nos
fez refletir sobre o conceito de alfabetização e a prática diária de ensino da
leitura e escrita nas relações culturais e sociais (FORMADOR LOCAL 5).

As estratégias didáticas utilizadas em contextos de formação continuada de
professores-alfabetizadores precisam dar a voz ao professor em formação, uma voz que essa
voz emerge e se funda na ação e na reflexão sobre a prática, socializadas em forma de saberes
experienciais (TARDIF, 2004). Mas como formar formadores de professores-alfabetizadores
que saibam escutar, problematizar e mediar reflexões entre o posto e os ―novos‖ saberes
sobre os processos de ensino-aprendizagem? Para se formar professores-alfabetizadores não
se tem uma receita, o cerne da questão estaria em fazer usos de estratégias de mediação de
aprendizagem sobre a docência, sobre ser professor alfabetizador.
Nesse sentido, ao serem convidados a refletirem sobre as estratégias didáticas de
formação do Pnaic, alguns formadores destacaram a prática dialógica nas diferentes relações
de ensino-aprendizagem:
Momento proveitoso e fantástico. A formadora nos permite compartilhar
com as companheiras o trabalho realizado na escola, momentos de ensino e
aprendizagens. O Pnaic veio para melhorar o ensino e a aprendizagem nos
processos de alfabetização nos municípios. (FORMADOR LOCAL 6).
A teoria aliada à prática realmente fez a diferença. E a formadora insere a
prática, o fazer pedagógico. Isso nos auxilia e nos aproxima da realidade.
(FORMADOR LOCAL 7).

As estratégias de socialização, enquanto momentos de reflexões e partilhas de
experiências sobre a prática, foi sinalizada, pela formadora local 6, como um dos momentos
importantes da formação. Na fala da formadora 7, destaca-se a relação existente entre a
prática, a teoria e a reflexão para a consolidação as ações de formação. Para essas
formadoras, as referidas estratégias de formação permitiram uma aproximação da prática e
um salto qualitativo para a aprendizagem docente.
Com relação à gestão do tempo das formações do Pnaic, alguns formadores fizeram
críticas ao tempo reduzido dos encontros. Eles também enfatizaram a importância da
continuidade das ações formativas, ou seja, defenderam a permanência da formação
continuada:
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A formação deveria ser permanente, sem pressa, valorizando as
aprendizagens da gente. Mais precisa cumprir uma pauta, seguir o conteúdo
da formação. Vamos adaptando (FORMADOR LOCAL 8).
Os encontros de formação são ótimos, pois possibilita cada vez mais o
aprimoramento das práticas, as quais desejamos desenvolvê-las junto aos
alunos. O tempo está muito corrido, deveríamos aproveitar mais as
discussões e debates instaurados para cada conteúdo abordado
(FORMADOR LOCAL 9).
O tempo, tanto dos encontros como da formação em 2017, foi reduzido. Às
vezes, temos a impressão de que o formador da IES não nos deixa falar. Ele
precisa concluir a pauta (FORMADOR LOCAL 10).

Como se percebe, nas vozes dos formadores 8, 9 e 10, a gestão do tempo em função
das atividades de formação foram avaliadas como insuficientes para o aprofundamento
teórico e para as reflexões sobre as temáticas abordadas nos contextos de formação.
Os processos de formação continuada no âmbito do Pnaic, em Alagoas, com foco nos
significados da gestão do desenvolvimento profissional, reconhecem que o professoralfabetizador, consciente das concepções de aprendizagens que norteiam a referida proposta
de formação e de como se dar o seu desenvolvimento profissional, além de os entender como
princípios que norteiam o sucesso e a eficácia do referido processo, podem caminhar no
movimentum de uma gestão com os sujeitos envolvidos no processo, formação horizontal.
Estas relações provocam o olhar para avaliação dos processos de apropriação do
conhecimento, saberes docentes (TARDIF, 2004). Estes saberes são sociais e então
entrelaçados às experiências pessoais e profissionais. Assim, como demonstraram em outras
investigações (CAVALCANTE et. al., 2015), os participantes do Pnaic, em 2017, que já
vivenciaram outros ciclos de formação, algumas competências ou entendimento sobre saberes
tematizados nos encontros de formação podem vir a implicar mudanças nos processos de
alfabetização.
A esse respeito Aguiar, Brichi e Zapata (2017) argumentam que a formação do Pnaic
pode não ter se constituído como ―novidade‖, mas ela pode contribuir para mudanças na
prática devido à abrangência da mobilização das redes de ensino que favorece a troca de
experiências nos diversos polos de formação.
Os discursos das políticas de formação de professores-alfabetizadores reconhecem
que só há mudança educativa, nos modos de gerenciar o currículo e as práticas, se ao
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professor-alfabetizador for garantido um processo de formação continuada no locus da
escola.

4 Algumas Considerações
Formar professores capazes de exercer a consciência crítica face à história e as reais
condições de trabalho, no contexto de uma educação nacional, a fim de que a atuação
profissional seja solidificada teoricamente e aplicada nas vivências, dará ao futuro
profissional condições de pensar sobre suas experiências e realizar momentos de reflexões
sobre a prática.
A investigação ao focar os significados do movimentum de formação continuada do
professor-alfabetizador do Pacto/2017, revelou que os conteúdos da formação atenderam as
expectativas dos formadores locais permitindo a ampliação de saberes docentes e as
estratégias didáticas garantiram uma reflexão teórico-prática. Com relação ao tempo
pedagógico das formações, segundo os participantes da investigação, ainda precisam ser
repensados de modo a garantir, de fato, mais aprendizagens e reflexões sobre as práticas.
A relevância da discussão acerca da formação do professor-alfabetizador, tendo por
foco a reflexões sobre os caminhos dos processos de alfabetização e letramento, nasce da
possibilidade de diálogos sobre o processo de aquisição do conhecimento e dos diversos
fatores que intervêm.
Esse trabalho, ao discutir as possibilidades de formação continuada dos professoresalfabetizadores, ao considerar a escola como espaço de reflexão sobre a ação aliada à teoria,
na qual o professor é um protagonista de sua própria história, construtor de seu conhecimento
a fim de saber orientar os processos de ensino e aprendizagem, o reconhece como um agente
de decisões curriculares e protagonista do seu processo de formação.
Em últimas palavras, ao se buscar soluções para a melhoria da qualidade dos
processos de ensino-aprendizagem, refletindo sobre a dinâmica de trabalho desenvolvida pelo
Pnaic em Alagoas, permitiu o reconhecimento e a reflexão sobre os ―novos‖ caminhos para a
formação do professor-alfabeticador no referido Estado.
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Mudanças e permanências nas práticas de leitura de professores de
Educação Infantil em contextos de formação continuada

Nicole Paulet Piedra
Laboratório de Educação

Andrea Guida Bisognin
Laboratório de Educação
Resumo: O presente trabalho analisa dados obtidos a partir da observação direta de duzentas
situações de leitura, realizadas em turmas de crianças de 0 a 5 anos de idade, no contexto do
monitoramento da formação continuada de coordenadores pedagógicos que atuam junto a professores
de Educação Infantil em duas redes públicas de ensino. Com o objetivo de entender as mudanças e
permanências ocorridas nas práticas desses professores, efetivadas a partir do estudo e da análise
didática de situações modelares, são explorados os tipos de ações e intervenções que passam a ser
incorporadas em suas rotinas. Embora seja possível constatar avanços em relação à quantidade e à
qualidade das interações adulto-criança em torno da leitura de livros de literatura infantil, os dados
sugerem que ainda há espaço para imprimir maior intencionalidade nos planejamentos dos
professores, a fim de ampliar tais interações com e entre as crianças a partir dos textos lidos.
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Palavras chave: Educação Infantil. Leitura. Formação Continuada.

1. Introdução
A falta de estímulos na primeira infância impacta o desempenho escolar das crianças.
A desigualdade que se instala no desenvolvimento da linguagem como resultado de
diferenças na qualidade de interações com adultos é um problema ―invisível‖ que só se revela
quando já há um impacto direto na aprendizagem: aquelas que têm menos estímulo na
primeira infância podem ter seu desempenho prejudicado na trajetória escolar (REYNOLDS
et al., 2001).
Pesquisadores têm confirmado que famílias em melhores condições socioeconômicas
conversam mais com as crianças (HART e RISLEY, 1995). Com apenas dois anos de idade,
aquelas que pertencem a famílias em situação de vulnerabilidade já experimentam uma
defasagem de seis meses em relação a seus pares em condições menos adversas, o que
repercute na aquisição de vocabulário e na velocidade de processamento da linguagem. O
repertório de palavras atingido por crianças de dois anos pode variar em 30% de acordo com
os estímulos que recebem e as consequências desta variação têm sérias implicações na
trajetória cognitiva das crianças (FERNALD, MARCHMAN e WEISLEDER, 2013).
Com a aquisição da linguagem, as crianças têm acesso a um sistema simbólico de
significados. A relação entre linguagem e aprendizagem baseia-se na interação entre a
aquisição e o uso da língua na construção do conhecimento que ocorre por meio do falar e do
pensar. Segundo Tomasello (1999), assim como os óculos ampliam a visão, o megafone
amplia a voz, a linguagem amplia o pensamento.
O desenvolvimento da linguagem se inicia com a interação e a intersubjetividade entre
adultos e bebês. É a partir do repertório verbal – o input – oferecido em situações
comunicativas do dia a dia que as crianças, gradualmente, constroem esquemas e categorias
abstratas, imitando a linguagem que ouvem. Além de funcionarem como modelo, os adultos
também podem favorecer o desenvolvimento da linguagem ao interpretar, repetir, ampliar e
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reformular os enunciados das crianças. Por isso, sua contribuição não é uma variável externa
e sim um componente fundamental nesse processo.

2. Linguagem e interação
Pesquisas em psicologia e linguística demonstram que a aprendizagem da língua não
pode ser descrita por regras, como se fosse um sistema estático e externo. Trata-se de algo
dinâmico e intrínseco ao sujeito que dela faz uso (STEELS e SZATHMÁRY, 2018). Sendo
assim, são múltiplas as influências advindas das interações com outros falantes.
Estudos voltados para a aprendizagem na infância reconhecem a criança como agente
ativo em seu processo de aprendizagem. Esses mesmos estudos consideram a forma como a
criança atua sobre os objetos culturais e simbólicos e o quanto esta aprendizagem está
relacionada à influência dos adultos que convivem com ela (TEBEROSKY, no prelo).
[...] a linguagem do adulto é modelo a ser imitado e são os adultos que repetirão,
reformularão e expandirão o que as crianças dizem. Contudo, as crianças não
aprendem apenas escutando, necessitam participar de situações comunicativas e ter
oportunidades frequentes de usar (produzir) linguagem. […] (SEPÚLVEDA e
TEBEROSKY, 2016).

Há, portanto, uma interdependência entre esses dois agentes: de um lado, a criança
necessita do adulto como fonte para conhecer os recursos da linguagem; e, de outro, o adulto
precisa das respostas das crianças para ajustar essas interações e avançar na relação
comunicativa com ela (TEBEROSKY, no prelo).
Durante a primeira infância, por exemplo, a criança não consegue ler sozinha e é um
mediador que vai ajudá-la a construir sentido para as páginas de um livro: ―quando
explorados adequadamente, [os livros] se transformam em estímulo por meio do qual a
criança tem a oportunidade de falar e perguntar tanto sobre o conteúdo quanto sobre a forma
do texto‖ (CARDOSO, 2014). A mediação realizada por alguém mais experiente pode dar
oportunidades para que a criança converse sobre as várias dimensões apresentadas por um
texto. Ao se ter clareza do ―por que ler‖ e de ―como ler‖ determinado texto, é possível
chamar a atenção para a sua materialidade gráfica (sinais de pontuação, tipografia, tamanho
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do texto, imagens etc.), para as escolhas textuais, para os personagens, o tipo de narrador, o
vocabulário, os marcadores temporais, entre outros aspectos (CARDOSO, 2014).
A leitura compartilhada de textos é um contexto de interação privilegiado que
favorece o desenvolvimento de habilidades linguísticas e cognitivas, incluindo, por exemplo,
a aquisição de vocabulário (TEBEROSKY, 2014). Segundo Hayes e Ahrens (1988), a
linguagem escrita possibilita o contato com um maior número e diversidade de palavras do
que situações de comunicação oral (inclusive situações formais entre adultos). Do ponto de
vista quantitativo, a leitura de textos permite que as crianças tenham acesso a algo em torno
de 3.000 novas palavras por ano (NAGY e ANDERSON, 1984). Conforme pesquisas
recentes, o tamanho do vocabulário no início da pré-escola é justamente um dos principais
fatores associados ao sucesso escolar no ensino fundamental (ROWE, 2012).
Mas, para além dos usos da linguagem presente nos livros, o adulto cumpre um papel
importante durante e após as situações de leitura em voz alta, na medida em que convoca a
participação das crianças, por meio de perguntas e comentários que estimulam, mantêm e
direcionam a sua atenção para os diversos elementos dos textos, para as ilustrações (LUO,
SNOW e CHANG, 2012). Em espaços formais, há um consenso sobre as intervenções que
mais favorecem o desenvolvimento da linguagem infantil. São aquelas que permitem
transformar perguntas e respostas em diálogos contínuos, fazendo com que as crianças
elaborem suas linhas de raciocínio, com feedback, esclarecimentos e reformulações do
professor (DAMHUIS e DE BLAUW, 2008).

3. O desenvolvimento da linguagem na Educação Infantil
A garantia de acesso à Educação Infantil no Brasil se dá, progressivamente, a partir da
Constituição Federal de 1988, com a declaração do direito das crianças até cinco anos de
idade1 à educação ―em creches e pré-escolas‖ e, mais recentemente, com regulamentação da
obrigatoriedade da matrícula de crianças a partir de quatro anos na pré-escola, por meio da
Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Embora a meta de universalização estabelecida no Plano

1

Resolução dada pela Emenda Constitucional n.53, de 2006.
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Nacional de Educação de 2014 ainda não tenha se efetivado, a oferta tem sido ampliada,
especialmente na pré-escola2.
Ao lado dessas mudanças no plano legal, destacam-se as várias funções de ordem
social, política e pedagógica assumidas pela Educação Infantil ao longo do tempo, que vão da
estratégia de combate à pobreza, à prevenção do fracasso escolar. Nesse contexto, o
enfrentamento às práticas assistencialistas e compensatórias, intensificado na década de 1990,
tem sido uma construção histórica.
Dentre os aspectos a serem observados nas diretrizes e orientações curriculares
produzidas nos últimos vinte anos, o desenvolvimento da linguagem requer atenção.
Segundo Baptista (2017), a trajetória das crianças na passagem da Educação Infantil
(EI) ao Ensino Fundamental (EF), especialmente no que tange aos processos de apropriação
da linguagem oral e da linguagem escrita, tem exigido dos especialistas definições teóricas e
metodológicas que respondam ao desafio de não submeter uma etapa da Educação Básica a
outra. Tal desafio guarda relação com aspectos de ordem político-administrativa, entre eles: a
formulação da Meta 5.1 do PNE: ―alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º
ano do ensino fundamental‖ (BRASIL, 2014) a qual prevê, entre as estratégias para a sua
consecução, a articulação dos processos pedagógicos de alfabetização dos anos iniciais do EF
com os da EI.
Articular tais processos requer a compreensão de que as crianças, desde muito
pequenas, interagem e atribuem significado à linguagem escrita. Significa, além disso,
compreender que o direito às crianças de 0 a 5 anos de idade de participarem ativamente de
uma sociedade letrada e de se constituírem como sujeitos que produzem cultura depende das
experiências que elas vivenciam cotidianamente na escola, desde a Educação Infantil. Assim
sendo, conforme assinala Baptista (2017):
[...] para cumprir seu papel, cabe à educação infantil sistematizar, planejar, sequenciar
um processo de apropriação da linguagem que se iniciou sem que fosse solicitada a
autorização dos adultos. Essa sistematização requer uma definição sobre que saberes
2

O acesso ainda é desigual quando considerados fatores como classe social, pertencimento étnico-racial e local
de moradia (ROSEMBERG e PINTO, 1997; ROSEMBERG e ARTE, 2012).
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e conhecimentos em relação à oralidade, à leitura e à escrita devem ser construídos,
considerando a maneira peculiar com que as crianças apreendem o mundo [...]
(BAPTISTA, 2017, p. 7-8).

Compreendido dessa forma, o planejamento de práticas de uso e de reflexão sobre a
linguagem, desde a Educação Infantil, se distancia de práticas que têm como objetivo uma
―preparação para a alfabetização‖.
Essa compreensão requer a superação da tensão existente entre conceitos normativos e
construtivos de determinada competência. No que se refere à aprendizagem da leitura, por
exemplo, a tensão se dá entre ―aprender a ler‖ e ―saber ler‖. E, ela só é superada quando se
aceita que antes de saber ler (no sentido normativo) a criança pode, por exemplo, desde muito
cedo, aprender a escutar leituras por meio da interação com leitores e com textos escritos
(TEBEROSKY e SEPÚLVEDA, 2008).
Isso faz com que se considere possível propor situações nas quais as crianças sejam
expostas ao modo como se utiliza a linguagem de forma elaborada, bem como, incluir em sua
rotina situações nas quais o uso da linguagem se dê em contextos de diálogo com os adultos,
favorecendo a construção de seus repertórios e de suas formas de comunicação. Uma das
formas de contribuir com a consecução de tais objetivos é introduzir no dia a dia das crianças,
desde a Educação Infantil, a leitura de textos literários. Em tais situações, quando a leitura é
dialógica, é possível acompanhar o interesse das crianças, envolvê-las em conversas sobre o
que foi lido, ouvindo suas hipóteses e experiências. Por meio dos livros se tem acesso a uma
linguagem variada, contextualizada e sua leitura requer a participação ativa das crianças em
torno do texto. Cria-se, ainda, um contexto em que adulto e crianças compartilham o mesmo
foco de interesse e de atenção e, por consequência, conversam sobre o que estão tentando
compreender3 (TEBEROSKY e SEPÚLVEDA, 2016).
São, portanto, situações propícias à reflexão sobre a linguagem escrita, pois
promovem o contato com o discurso narrativo, a escuta atenta, a incorporação de palavras e
expressões próprias dos discursos escritos, a aprendizagem de conceitos relativos à
materialidade do livro como suporte, bem como o desenvolvimento de comportamentos

3

As autoras referem-se aos estudos de Dickinson et al. (2012).
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próprios de um leitor, sem que nada disso signifique a antecipação de propostas realizadas no
Ensino Fundamental ou uma ―preparação para a alfabetização‖.
O presente estudo traz alguns dos achados relativos a atividades como essas, obtidos a
partir dos dados coletados no processo de monitoramento de um projeto de formação
continuada de coordenadores que atuam junto a professores de Educação Infantil e cujo foco
recai no planejamento de propostas que visam o desenvolvimento da linguagem nesta etapa
da escolaridade.

4. Uma proposta de intervenção para a inclusão de situações de leitura de textos
literários na rotina das crianças de Educação Infantil

A intervenção se deu no contexto de implementação de um projeto de formação
continuada4 que, desde uma perspectiva sistêmica, tem como objetivo contribuir para a
realização de ações que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento da linguagem por
parte das crianças, na Educação Infantil, a partir de um trabalho junto às equipes técnicas de
Secretarias Municipais de Educação, aos diretores escolares e coordenadores pedagógicos.
Os conteúdos relativos a esse tema foram objeto de estudo e análise por parte desses
educadores durante e após a realização dos encontros presenciais de formação. Entre as ações
formativas desenvolvidas nesses espaços destaca-se o estudo e o planejamento conjunto de
atividades a serem realizadas junto às crianças.
A discussão sobre esses planejamentos era feita mensalmente com os coordenadores
pedagógicos das escolas participantes e esses, por sua vez, também a incluíam em suas
reuniões com professores, nos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs).
Isso se dava a partir da tematização de atividades gravadas em vídeo e do estudo de
um material contendo informações sobre sua dinâmica, os procedimentos envolvidos em sua
preparação, bem como as intervenções do professor e aquilo que as crianças poderiam pensar,
dizer ou fazer durante sua realização. Após as sessões de formação conduzidas pelos

4

Trata-se do projeto Aprender Linguagem: formação de educadores, desenvolvido desde 2014 pelo Laboratório
de Educação em redes públicas municipais do estado de São Paulo.
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coordenadores, os professores participantes desses HTPCs eram convidados a desenvolvê-las
em suas turmas.
Entre essas atividades destacamos, nesta análise, as situações de leitura seguidas de
conversas sobre os textos lidos, com o intuito de entender as mudanças e permanências
ocorridas nas práticas dos professores, a partir de sua participação em propostas de estudo e
análise didática de situações modelares: que tipos de ações e intervenções passam a ser
incorporadas, ao longo do tempo, em suas rotinas?
5. Metodologia
A análise foi realizada a partir de dados coletados entre agosto de 2017 e dezembro de
2018, por meio da observação direta das interações adulto-criança ocorridas durante a
realização de atividades planejadas pelos coordenadores de duas redes de ensino5, junto a
professores de Educação Infantil, no contexto da avaliação e monitoramento do projeto de
formação continuada mencionado anteriormente.
5.1. Sistema de avaliação e monitoramento
Sob o pressuposto de que as realidades dinâmicas e complexas das redes públicas de
ensino influenciam a possibilidade de concretização dos objetivos da formação em serviço, a
criação de um sistema de avaliação e monitoramento busca gerar informação acerca dos
fatores operacionais, estruturais, culturais e pedagógicos que, ora facilitam, ora dificultam a
obtenção de resultados condizentes com as intenções do projeto: aprimorar a intencionalidade
das práticas e interações cotidianas, de forma a promover o desenvolvimento da linguagem
das crianças, a partir de um trabalho realizado por coordenadores pedagógicos, ao invés de
uma intervenção direta junto aos professores (GATTI, 2009).
Para tanto, a metodologia de avaliação e monitoramento das ações de formação utiliza
indicadores da qualidade das reuniões realizadas pelos coordenadores durante HTPCs, bem
como das atividades planejadas junto aos professores nesses contextos, com vistas a mapear
―o sentido, o ritmo e a magnitude‖ das mudanças provocadas (KUSEK e RIST, 2004, p. 113,
tradução própria), em uma perspectiva formativa que retroalimente o desenvolvimento das
5

Os municípios focalizados neste estudo estão situados no estado de São Paulo. O primeiro, aqui denominado
Município 1, fica na grande São Paulo e possui 25 escolas de Educação Infantil. O outro, identificado como
Município 2, localiza-se no litoral sul do estado e conta com 33 escolas que atendem a esse segmento da
educação básica.
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ações e estratégias utilizadas (WEISS, 1998). Assim, por meio desse sistema, o projeto
oferece insumos para a compreensão, tanto dos desafios quanto das conquistas alcançadas ao
longo de seu processo de implementação, promovendo o engajamento dos participantes na
avaliação dos resultados obtidos a partir da formação.
Ao considerar informações relativas ao trabalho docente para medir parte do resultado
da formação dos coordenadores, entende-se que os usos da observação repetida das
interações em sala de aula não se restringem a ―identificar práticas efetivas‖, mas podem
servir ―para promover o desenvolvimento de competências relevantes aos processos de
ensino e de aprendizagem‖ (WORRELL et al., 2014, p. 2, tradução própria). Por um lado,
dadas as inúmeras variáveis de caráter individual, institucional e social que estão em pauta,
não se espera uma transposição direta dos aprendizados construídos pelos professores durante
os processos de formação e sua atuação no contexto diário da sala de aula (SOUSA e
VILLAS BÔAS, 2012). Por outro lado, ao analisar de forma contínua as mesmas dimensões
que são objeto de discussão, reflexão e planejamento nos encontros de formação, pretende-se
monitorar suas transformações ao longo do tempo, em resposta a intervenções específicas do
projeto.
Com esse intuito, foi elaborado um roteiro de observação, cujos descritores sintetizam
um conjunto de ações, condições e intervenções esperadas dos professores, de acordo com o
que é proposto nos materiais de apoio ao planejamento de atividades. Tais métricas refletem
uma visão compartilhada entre os diferentes atores do projeto – formadores e pesquisadores –
a respeito dos comportamentos observáveis que podem ajudar a controlar, mas não eliminar a
subjetividade do processo de observação (JOE et al., 2013). O roteiro está composto das
dimensões a seguir:

Quadro 1: Composição do roteiro de observação
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Neste artigo, serão considerados os dados correspondentes às ações do professor em
situações de leitura, bem como às oportunidades de aprendizagem oferecidas às crianças
nesses momentos. Os descritores de cada dimensão são o ―espelho‖ da visão pedagógica
materializada nos planejamentos sugeridos aos coordenadores como parte do trabalho de
formação a ser realizado nas escolas.
Em relação ao professor, os pesquisadores responsáveis pelo acompanhamento das
atividades marcavam no instrumento elaborado com base nesses descritores as ações
observadas que favoreceram o desenvolvimento da linguagem, a saber:
‒ organizou o espaço e as crianças de forma a permitir que todas pudessem participar da
proposta de leitura (em roda, confortáveis, garantindo que todas pudessem observar o
livro e ouvir a leitura realizada pelo professor);
‒ apresentou ou relembrou o livro que seria lido (por exemplo: mostrando a capa, lendo
seu título e dizendo o nome do autor), com a intenção de suscitar o interesse das
crianças;
‒ deu espaço para diálogo/participação das crianças antes, durante e depois da leitura;
‒ realizou a leitura em voz alta do livro, desde o começo até o final (sem parafrasear ou
trocar palavras consideradas "difíceis" para as crianças);
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‒ considerou em sua leitura as características da linguagem do livro (por exemplo:
repetições, perguntas e exclamações, suspense), de forma a manter o interesse das
crianças;
‒ dirigiu comentários, explicações ou perguntas às crianças considerando os objetivos
da atividade e as características do livro (por exemplo: interpretações dos
acontecimentos, diálogos entre os personagens, relação texto-imagem);
‒ mediou o diálogo de forma a potencializar as interações entre as crianças para
elaborar conjuntamente interpretações sobre o texto.
Em relação às crianças, independentemente do tipo de atividade observada, os
pesquisadores marcavam no instrumento as ações que a maioria das crianças teve a
oportunidade de realizar, colocando em uso seus conhecimentos sobre a linguagem. Entre as
opções presentes nesse instrumento se encontram: ouvir, observar, comunicar-se por meio de
olhares, gestos ou palavras, perguntar, comentar, relacionar (gesto-ação, texto-imagem, oralescrito, histórias conhecidas), manifestar sua opinião (concordando ou discordando de algo),
formular hipóteses, entre outras.
5.2. Coleta de dados
Antes do início das ações de formação, foi identificada uma amostra de escolas em
cada município, que levasse em consideração alguns critérios:
‒ no caso do Município 1, onde as reuniões de formação realizadas pelos coordenadores
pedagógicos durante os HTPCs contemplavam todos os professores do segmento,
incluindo a faixa etária de 0 a 3 anos (creche), foram priorizadas as unidades escolares
que atendessem a todas as faixas etárias, pois as atividades propostas pelo projeto
abarcavam todas elas a cada módulo (semestre)6.
‒ em ambos os municípios, buscou-se uma divisão equilibrada entre unidades escolares
localizadas em regiões tanto centrais quanto periféricas do território da cidade.
‒ para atender as necessidades da logística da coleta de dados, foram selecionados
horários diversificados de HTPC – tanto no período da manhã quanto nos períodos
intermediário e da tarde.
6

Os conteúdos do projeto de formação são organizados em módulos que correspondem a um semestre letivo e
contemplam faixas etárias entre 0 e 5 anos, subdivididas da seguinte forma: 0 a 18 meses; 18 meses a 3 anos; 3 a
4 anos; 4 a 5 anos.
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No Município 1, a composição final da amostra incluiu 12 das 25 escolas da rede (ou
seja, pouco menos de 50%). No Município 2, foram acompanhadas 11 de 33 escolas (33% do
total).
A coleta de dados no Município 1 começou em agosto de 2017, com a observação de
44 turmas de crianças entre 0 a 5 anos, antes das primeiras ações formativas dirigidas aos
coordenadores das escolas participantes. Neste marco inicial, foi solicitado aos professores
que realizassem atividades que tivessem por objetivo o desenvolvimento da linguagem, sem
oferecer a eles nenhum tipo de orientação a fim de documentar suas práticas usuais,
comumente planejadas com essa intencionalidade. Ao longo dos três semestres posteriores,
foram observadas entre 30 a 44 atividades, realizadas a partir do estudo do material de
formação, incluindo as sugestões para planejamento de situações de leitura de histórias,
brincadeira de faz de conta e roda de conversa, conforme se verifica na tabela 1.
Tabela 1: Número de atividades observadas no Município 1
Número de atividades observadas no Município 1
Turma

Marco Inicial

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Subtotal

44

44

30

30

148

Total geral

Fonte: Planilhas de controle da equipe de monitoramento (Ago.17 - Dez.18).

No Município 2, a coleta de dados do marco inicial ocorreu em fevereiro de 2018, em
um total de 44 turmas de crianças entre 4 e 5 anos de idade, faixa etária contemplada nas
ações de formação realizadas nessa localidade. Nos dois semestres subsequentes, foram
observadas 86 e 78 atividades com foco no desenvolvimento da linguagem, realizadas a partir
do estudo do material utilizado no projeto no contexto das reuniões de HTPC (ver tabela 2).
Tabela 2: Número de atividades observadas no Município 2
Número de atividades observadas no Município 2
Turma
Total geral

Marco Inicial

Módulo 1

Módulo 2

Subtotal

42

86

78

206

Fonte: Planilhas de controle da equipe de monitoramento (Ago.17 - Dez.18).
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Conforme mencionado anteriormente, em razão de sua centralidade no processo de
aquisição inicial da linguagem, este estudo focalizará exclusivamente os dados referentes às
situações de leitura, propostas de forma recorrente nas reuniões de formação do projeto7.
6. Análise e discussão dos resultados
Do ponto de vista quantitativo, em ambos os municípios, o número de situações de
leitura observadas junto às diferentes turmas mais do que quadruplicou em relação ao marco
inicial. No Município 1, somente 9 das 44 atividades (20%) realizadas pelos professores antes
do início do projeto, com foco no desenvolvimento da linguagem, incluíram contato com
livros. A partir do planejamento estruturado nas reuniões de formação, nos Módulos 1 e 3,
ocorreram, respectivamente, 34 e 23 atividades envolvendo a leitura em voz alta pelo
professor, conforme a tabela 3.
Tabela 3: Número de atividades de leitura observadas no Município 1 (por faixa etária)
Número de atividades de leitura observadas no Município 1
Faixa etária

Marco Inicial

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Subtotal

0 a 18 meses

1

6

-

5

12

18 meses a 3 anos

4

14

6

5

29

3 a 4 anos

2

8

-

6

16

4 a 5 anos

2

6

-

7

15

Total Geral

9

34

6

23

72

Fonte: Planilhas de controle da equipe de monitoramento (Ago.17 - Dez.18).

Cabe ressaltar que, no Módulo 2, os planejamentos sugeriram outras formas de
interação com a linguagem (por exemplo: brincadeira com cantigas para as crianças de 3 a 4
anos e um jogo de nomes ocultos para as crianças entre 4 e 5 anos de idade). Por essa razão,
7

Ao longo dos três semestres de formação acompanhados pela equipe de monitoramento do projeto, foram
propostas situações de leitura com diferentes propósitos vinculados ao desenvolvimento da linguagem –
incluindo dimensões como a aprendizagem da gramática, do vocabulário, do discurso e da língua escrita.
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nesse módulo a leitura foi observada em apenas uma das faixas etárias (18 meses a 3 anos de
idade).
No Município 2, o marco inicial contou com a observação de apenas 6 atividades de
leitura (14% do total). Já nos Módulos 1 e 2, conforme previsto no processo de formação,
foram observadas 44 e 78 situações de leitura, respectivamente (ver tabela 4).
Tabela 4: Número de atividades de leitura observadas no Município 2 (por faixa etária)
Número de atividades de leitura observadas no Município 2
Marco Inicial

Módulo 1

Módulo 2

Subtotal

3 a 4 anos

5

44

42

91

4 a 5 anos

1

-

36

37

Total Geral

6

44

78

128

Faixa etária

Fonte: Planilhas de controle da equipe de monitoramento (Ago.17 - Dez.18).

Neste caso, também cabe assinalar que os professores que realizaram as 36 atividades
de leitura no Módulo 2 em turmas de crianças entre 4 e 5 anos de idade, estavam sendo
observados em situações como essa pela primeira vez. Informações obtidas junto à equipe
técnica da Secretaria de Educação apontam para uma diretriz da rede que prioriza a realização
de situações de escrita nas turmas dessa faixa etária, em detrimento das de leitura. Esse dado
permite inferir que a inclusão de atividades em que se lê livros às crianças foi incluída ou
intensificada após intervenções realizadas no contexto da formação.
A dimensão quantitativa das situações de leitura torna-se relevante neste estudo, pois
oferece às crianças dessas faixas etárias amplas oportunidades de contato com a linguagem
escrita e, portanto, com o input necessário para o processo de aquisição das construções orais.
O contato com os livros favorece a exposição frequente a um input rico que contribui para o
desenvolvimento de uma ―massa crítica‖ de vocabulário e, por sua vez, facilita ―a extração,
armazenamento e uso posterior‖ de esquemas gramaticais (TEBEROSKY, 2014).
No que se refere às condições asseguradas pelos professores para a realização das
atividades focalizadas neste estudo, é possível verificar, desde o marco inicial do projeto,
semelhanças e diferenças importantes entre os municípios.
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Em ambos, mais de 80% das atividades observadas contavam com: a organização do
espaço e das crianças de forma a permitir que todas pudessem participar da leitura e com a
apresentação do livro antes da leitura, mostrando a capa, lendo o título, entre outras
intervenções. Além disso, em 40-45% das atividades, os professores das duas redes já
consideravam as características da linguagem da obra em questão em sua leitura (ver gráfico
1).

Gráfico 1: Comparação das atividades de leitura observadas no marco inicial

Município 1

Município 2
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Fonte: Registros feitos em instrumentos estruturados de observação da prática (Ago.17 e
Fev.18).

A primeira diferença entre os municípios refere-se a uma ação fundamental para a
inserção das crianças no universo letrado: a possibilidade de ouvir a leitura, do começo ao
fim, sem parafrasear ou trocar palavras do texto consideradas ―difíceis‖. No Município 1, nas
9 atividades de leitura realizadas no marco inicial, os professores garantiram essa
oportunidade. No entanto, no Município 2, isto ocorreu em apenas 3 das 6 atividades
observadas.
Outro aspecto que se destaca no gráfico 1 é o tipo de interlocução estabelecida com as
crianças nos momentos observados antes do início do projeto: enquanto 8 dos 9 professores
do Município 1 davam espaço para diálogo e participação das crianças antes, durante e depois
da leitura, somente 3 professores do Município 2 realizavam essas ações. Da mesma forma,
ainda nesse gráfico, nota-se o contraste em relação aos comentários, explicações e perguntas
dirigidos às crianças, a depender das características do livro em questão: 7 de 9 professores
no Município 1 já incorporavam essa dimensão em sua prática. O mesmo ocorreu em apenas
uma das situações observadas no Município 2.
A comparação inicial entre as práticas de leitura observadas em cada um dos
municípios permite estabelecer alguns parâmetros acerca dos limites e possibilidades de
influência de uma intervenção de formação com duração de 2 a 3 semestres – voltada a
coordenadores que atuam junto a professores da Educação Infantil – em que são tratados, de
forma sistemática, conteúdos relacionados ao desenvolvimento da linguagem.
Mesmo com aumento no número de atividades de leitura observadas após o início do
projeto (de 9 para 34 e 23, no Município 1, e de 6 para 44 e 78, no Município 2), manteve-se
a alta porcentagem de casos em que o professor cuidou da organização do espaço,
antecipando as condições necessárias à participação das crianças, e apresentou o livro para
elas, antes da leitura. Ainda no gráfico 1, também é possível verificar que, no Município 1,
essas ações ocorreram em mais de 80% das atividades observadas nos Módulos 1 e 3. No
Município 2, considerando atividades realizadas nas turmas de crianças entre 3 e 4 anos, as
mesmas ações foram observadas em mais de 90% das atividades do Módulo 1. Ao incluir
atividades realizadas nas turmas de crianças entre 4 e 5 anos, no Módulo 2, a organização
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prévia do espaço foi observada em 72% das atividades, enquanto a apresentação do livro em
92%. Registros qualitativos do monitoramento ilustram esses avanços em uma turma dessa
faixa etária:
[...] Encontrei a turma sentada em roda e ela sentada junto. Iniciou mostrando a capa e
perguntou quem conhecia o livro. Algumas crianças disseram que conheciam e
falaram o nome. Ela leu o titulo e repetiu o nome passando o dedo em cima das
palavras enquanto lia [...]
Iniciou a leitura e todas as crianças estavam bem atentas. Aos poucos a roda foi
ficando mais estreita e no final da leitura estavam todos sentados na frente do livro,
como fazem sempre. As 22 crianças estavam envolvidas na escuta da historia,
participaram bastante e se divertiram quando a professora mudou um pouco a
entonação em algumas passagens. [...] (Registro feito no diário de campo, novembro,
2018).

Da mesma forma, no Município 1, foi possível observar que o número de atividades
em que o professor ―deu espaço para diálogo/participação das crianças antes, durante e depois
da leitura‖ permaneceu acima de 80% do total observado, chegando a 90% no Módulo 1. Um
exemplo do tipo de intervenção proposta nos materiais de formação do projeto se
materializou da seguinte forma em uma das turmas de crianças entre 2 e 3 anos de idade:
[...] a educadora deu ênfase na quantidade de animais em cada página e pediu que
participassem com ela durante a contagem. Além disso também foi perguntando quais
eram os nomes dos animais que apareciam e qual era seu som. As crianças
participaram com entusiasmo8 [...] (Registro feito no diário de campo, junho, 2018).

Além disso, a realização da leitura do começo até o final do livro também se manteve
acima de 87% das atividades, em ambos os momentos de observação nas escolas dessa rede,
conforme o gráfico 2.
Gráfico 2: Evolução das atividades de leitura no Município 1

8

No planejamento dessa atividade foi proposta a leitura de um livro que apresenta doze animais e seus
respectivos sons, favorecendo a nomeação dos mesmos e a produção de onomatopeias, um dos conteúdos
relacionados ao desenvolvimento do vocabulário, colocado em destaque no processo de formação.
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Fonte: Registros feitos em instrumentos estruturados de observação da prática (Ago.17 a
Dez.18).

Uma das principais transformações ocorridas no Município 2 encontra-se
precisamente nesses indicadores, que aumentaram de 50% para 80% entre o marco inicial e o
Módulo 2.
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Gráfico 3: Evolução das atividades de leitura no Município

2

Fonte: Registros feitos em instrumentos estruturados de observação da prática (Fev.18 a
Dez.18).

Conforme o gráfico 3, após dois semestres de formação, o número de situações em
que as crianças puderam ouvir a leitura dos textos, do início ao fim, sem que fossem trocadas
palavras consideradas difíceis e com espaço para que participassem ativamente antes, durante
e depois da leitura, aumentou de 3 para 62.9

9

O livro citado anteriormente propicia o estabelecimento de conversas em torno do texto: ― [a professora] faz
perguntas de forma interessante: ‗A abelha zunzuna. Quem sabe zunzunar?‘ ou ‗Quem já ouviu a mosca? Como
ela zumbe?‘ O grupo participa envolvido: repete, ouve e faz muitos comentários‖ (Registro feito no diário de
campo, outubro, 2018).
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Apesar disso, é importante considerar que a incorporação da leitura nas práticas
cotidianas desses professores não acontece de forma linear ou irreversível, e isso é parte do
processo de apropriação das novas referências oferecidas nos contextos de formação
conduzidos pelos coordenadores de suas escolas. Um dos registros feitos durante o trabalho
de campo exemplifica essa transição, apreendida em uma atividade realizada com crianças
entre 4 e 5 anos: ―[a professora] leu com entonação e gestos e as crianças prestaram muita
atenção, participando o tempo inteiro. Em alguns poucos momentos, deixou de ler o texto e
passou a contar, mas logo retomou a leitura‖ (Registro feito no diário de campo, setembro,
2018).
Ainda assim, em ambas as cidades, o número de atividades de leitura em que o
professor considerou as características da linguagem da história (por exemplo: repetições,
perguntas e exclamações, suspense) aumentou entre o marco inicial e o último semestre de
2018. No marco inicial, tais ações foram observadas em 45% e 50% das atividades dos
Municípios 1 e 2, respectivamente. Já nos módulos posteriores, atividades com essas
características representaram 74% e 65% do total.
6.1 Um caminho a ser percorrido
Outro resultado associado às propostas de atividades planejadas a partir da formação é
a previsão de comentários, explicações e perguntas a serem dirigidas às crianças, levando em
consideração as características específicas de cada livro (por exemplo: seus acontecimentos,
os diálogos entre personagens, ilustrações, etc.). Embora no Município 1 não se observe um
aumento em termos percentuais, os números absolutos indicam que mais professores
incorporaram a ação em sua prática. Antes início do projeto, o descritor foi registrado em 7
de 9 atividades de leitura desta rede, enquanto nos Módulos 1 e 3, os números elevaram-se
para 17 e 11.
Este número, contudo, representa aproximadamente 50% das observações em ambos
os municípios. Ou seja, apesar dos avanços observados, ainda há um caminho a ser
percorrido para que a outra metade das atividades inclua esse tipo de ação por parte dos
docentes.
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Registros feitos em diários de campo evidenciam algumas dessas limitações nas quais
o processo de formação deverá incidir nos próximos módulos do projeto. Por exemplo, numa
das turmas do Município 2, uma professora:
[...] criou expectativas com boas perguntas, ouviu e propôs que voltassem ao texto
para confirmar algumas hipóteses. Mas após a leitura, perguntou somente: ―O que
sentiram na história?‖ ou ―O que entenderam? As crianças travaram e nada disseram.
(Registro feito no diário de campo, setembro, 2018).

Após um semestre de formação, no Município 2 também foram registradas tentativas
de mediar o dialogo com as crianças de forma a potencializar as interações não só com mas
entre elas, a fim de elaborar conjuntamente interpretações sobre o texto. No entanto, o
número observado corresponde a apenas 40% do total das atividades de leitura planejadas sob
a orientação dos coordenadores participantes da formação. No Município 1, esse descritor
apresentou uma queda de 56% para 40% entre o marco inicial e o Módulo 3, evidenciando
mais uma vez a não linearidade dos aprendizados promovidos entre os educadores.
6.2 Oportunidades de interação oferecidas às crianças
Apesar dessas considerações, ao registrar as ações das crianças durante a realização
das atividades do projeto, também houve um aumento em termos de quantidade e variedade.
No Município 1, apareceram pela primeira vez as oportunidades de explicar, narrar e opinar.
E foram observadas com maior frequência as possibilidades de observar, identificar e
relacionar (características da linguagem, texto-imagem, oral-escrito, histórias conhecidas),
conforme se verifica no gráfico 4.
Gráfico 4: Ações das crianças durante as atividades de leitura no Município 1
Marco Inicial (n = 9)

Módulo 3 (n = 23)
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Fonte: Registros feitos em instrumentos estruturados de observação da prática (Ago.17 a
Dez.18).

No Município 2, houve um aumento na frequência de ações como ouvir, responder e
relacionar, bem como a observação, pela primeira vez, de outras ações como perguntar,
narrar e formular hipóteses (ver gráfico 5).
Gráfico 5: Ações das crianças durante as atividades de leitura no Município 2
Marco Inicial (n = 6)

Módulo 2 (n = 78)

Fonte: Registros feitos em instrumentos estruturados de observação da prática (Fev.17 a
Dez.18).

Esses indícios apontam para uma relação positiva entre a formação dos coordenadores
pedagógicos no contexto do projeto, a sua articulação com a formação dos professores no
contexto escolar, e as transformações na prática pedagógica, qualificando o desenvolvimento
da linguagem das crianças nessa faixa etária.
7. Conclusão
A partir das análises realizadas, é possível afirmar que nos primeiros 12 a 18 meses de
uma intervenção formativa realizada em duas redes de ensino com o objetivo de promover o
desenvolvimento da linguagem de crianças de 0 a 5 anos de idade, há avanços na quantidade
e na qualidade das interações adulto-criança em torno dos livros.
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Em primeiro lugar, verifica-se maior diversificação nas faixas etárias em que esse tipo
de situação foi observada. Crianças nas turmas de 1 a 2 anos de idade, no Município 1, e de 4
a 5 anos no Município 2, passaram a ter contato mais frequente com a linguagem escrita em
função da análise e do planejamento conjunto e periódico de situações de leitura por
coordenadores e professores em contextos formativos.
Além disso, em um desses municípios, antes do início da intervenção descrita neste
artigo, as práticas de linguagem nas escolas se restringiam à ―contação‖ de histórias e,
raramente, incluíam situações de leitura. Passados dois semestres, houve um salto qualitativo
importante na possibilidade de as crianças entrarem em contato frequente com a cultura
letrada, acessando mais e melhores inputs favoráveis ao desenvolvimento da linguagem, em
sua complexidade lexical e gramatical. Essa mudança aconteceu de forma concomitante à
incorporação de conversas sobre e em torno das histórias lidas, em ambos os municípios,
revelando uma compreensão de que as interações provocadas pelos textos são tão importantes
quanto as situações de leitura em si mesmas. A importância de prever ―provocações na hora
da leitura e a antecipação de partes das histórias, preocupando-se com o antes, durante e
depois da leitura‖ foi citada por uma das coordenadoras ao justificar sua avaliação acerca da
relevância dos conteúdos sobre o desenvolvimento da linguagem em questionário aplicado
após os dois primeiros módulos de formação.
Cabe destacar que apesar das contribuições acima mencionadas, os dados sugerem
que a intervenção de formação analisada ainda enfrenta como uma de suas maiores
dificuldades a incorporação de ações que exigem dos professores maior intencionalidade nos
planejamentos e uma interação dialógica efetiva com as crianças a partir dos textos lidos,
especialmente, por meio:
‒ da previsão de comentários, explicações ou perguntas considerando os objetivos da
atividade e as características do livro;
‒ e, da mediação do diálogo de forma a potencializar as interações entre as crianças a
partir dos textos.
Considerando a evolução de ambos os grupos de professores em relação a outros
aspectos das suas práticas de leitura após 2 ou 3 semestres de formação, a hipótese é que a
apropriação das intencionalidades específicas, inerentes a cada planejamento, ocorrerá de
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forma gradual, a partir das sucessivas reflexões provocadas pela realização periódica deste
tipo de atividade nos contextos de formação continuada oferecidos nos horários de trabalho
coletivo, mesmo após o término dessa intervenção formativa externa. Algo que, também,
dependerá da continuidade das ações do coordenador pedagógico – que ainda se encontra em
processo de desenvolvimento de seu papel como formador de professores –, bem como de
suas condições de trabalho para a manutenção e o planejamento das reuniões realizadas na
escola onde atua.

Referências
BAPTISTA, M. C. Linguagens oral e escrita na Base Nacional Comum Curricular para
a Educação Infantil. Paidéia. Belo Horizonte, ano XII, nº 18, pp. 1-8, 2017.
BRASIL. Lei n° 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras
providências, 2014.
CARDOSO, B. Mediação literária na Educação Infantil. Glossário Ceale: Termos de
alfabetização, leitura e escrita para educadores. Universidade Federal de Minas Gerais, MG,
2014.
Disponível
em:
www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/mediacao
literaria-naeducacao-infantil>. Acesso em: 13 mai. 2019.
DAMHUIS, R.; DE BLAUW, A. High quality interaction in the classroom. A focus for
professional learning. L1 Educational Studies in Language and Literature, v. 8, n. 4, p. 107124, 2008. Disponível em: <https://pure.uva.nl/ws/files/1078116/63938_Damhuis_published.
pdf>. Acesso em: 5 jul. 2019
FERNALD, A.; MARCHMAN, V. A.; WEISLEDER, A. SES differences in language
processing skill and vocabulary are evident at 18 months. Developmental Science,
Oxford, v. 16, n. 2, pp. 234-248, 2013. Disponível em: <http://doi.org/10.1111/desc.12019>.
Acesso em: 13 mai. 2019.
GATTI, B. A. Formação de professores: condições e problemas atuais. Revista Brasileira
de Formação de Professores, v. 1, n. 1, pp. 90-102, mai. 2009.
HART, B.; RISLEY, T. R. Meaningful differences in the everyday experience of young
American children. Baltimore, Paul H. Brookes Publishing, 1995.
HAYES, D. P.; AHRENS, M. G. Vocabulary simplification for children: A special case of
"motherese?". Journal of Child Language, v. 15, n. 2, pp. 395-410, 1988. Disponível em:
<https://doi.org/10.1017/S0305000900012411>. Acesso em: 7 jul. 2019.
508

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

JOE, J. N.; TOCCI, C. M.; HOLTZMAN, S. L.; WILLIAMS, J. C. Foundations of
observation: Considerations for Developing an Observation System That Helps Districts
Achieve Consistent and Accurate Scores. Seattle: Bill & Melinda Gates Foundation, 2013.
Disponível em: <http://www.metproject.org/downloads/MET-ETS_Foundations_of_Observ
ation.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2019.
KUSEK, J. Z.; RIST, R. C. Ten steps to a results-based monitoring and evaluation
system.
Washington:
World
Bank,
2004.
Disponível
em:
<https://openknowledge.worldbank.org/ handle/10986/14926>. Acesso em: 12 mai. 2019.
LUO, Y. H.; SNOW, C.; CHANG, C.J. Mother-child talk during joint book readin in lowincome American and Taiwanese families. First Language, v. 32, n. 4, pp. 494-511, 2012.
Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0142723711422631>. Acesso em: 5 jul. 2019.
NAGY, W.; ANDERSON, R. C. How many words are there in printed school English?
Reading Research Quaterly, v. 19, pp. 304-330, 1984. Disponível em:
<https://www.jstor.org/ stable/747823>. Acesso em: 5 jul. 2019.
REYNOLDS, A. J. ET AL. Long-term Effects of an Early Childhood Intervention on
Educational Achievement and Juvenile Arrest. Journal of the American Medical
Association, Chicago, v. 285, n. 18, pp. 2339-2346. Disponível em:
<https://jamanetwork.com/ journals/jama/fullarticle/193816>. Acesso em: 13 mai. 2019.
ROSEMBERG, F.; ARTES, A.. O rural e o urbano na oferta de educação para crianças
de até 6 anos. In: BARBOSA, M. C. S. et al. (Org.). Oferta e demanda de Educação Infantil
no campo. Porto Alegre: Evangraf, pp. 13-69, 2012.
ROSEMBERG, F.; PINTO, R. P. Criança pequena e raça na PNAD 1987. Textos FCC.
São Paulo: FCC, 1997.
ROWE, M. L. A Longitudinal Investigation of the Role of Quantity and Quality of
Child‐ Directed Speech in Vocabulary Development. Child Development, v. 83, n. 4, pp.
1762-1774, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01805.x >.
Acesso em: 5 jul. 2019.
SOUSA, C. P.; VILLAS BÔAS, L. P. S. Avaliação da Formação de Professores: Uma
Perspectiva Psicossocial. Cadernos de Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, v. 42,
pp. 771-789, 2012.
SEPÚLVEDA, A; TEBEROSKY, A. As crianças e as práticas de leitura e de escrita. In:
Ministério de Educação, Secretaria de Educação Básica. As crianças como leitoras e autoras.
Coleção Leitura e escrita na educação infantil, Vol. 5 (1ª ed. pp. 61-93). Brasília: MEC/SEB,
2016.

509

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

STEELS, L.; SZATHMÁRY, E. The evolutionary dynamics of language. BioSystems, v.
164. pp. 128-137, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article
/pii/S0303264717302885>. Acesso em: 12 mai. 2019.
TEBEROSKY, A. (no prelo) As crianças e a construção do conhecimento sobre a escrita.
TEBEROSKY, A. A linguagem de 0 a 5 anos. In: Por que ensinar/aprender linguagem na
educação infantil? São Paulo: 2014.
TEBEROSKY, A e SEPÚLVEDA, A. La literatura en la alfabetización inicial. Actas V
Congreso Internacional de Psicología y Educación: Los retos del futuro. Oviedo: Universidad
de Oviedo, 2008, pp. 990-996.
TOMASELLO, M. The Cultural Ecology of Young Childrens’ Interactions with Objects
and Artifacts. In: E. Winograd, R. Fivsh & W. Hirst (Eds.). Ecological Approaches to
Cognition (pp. 153-170). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1999.
WEISS, Carol H. Evaluation research: Methods of Assessing Program Effectiveness. 2
ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998. 372 p.
WORRELL, F. BRABECK; M., DWYER, C.; GEISINGER, K.; MARX, R.; NOELL, G.;
PIANTA R. Assessing and evaluating teacher preparation programs. Washington:
American Psychological Association, 2014. Disponível em: <http://www.apa.org/ed/schools/
cpse/ teacher-preparation-programs.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2019.

Avaliação do nível de conceitualização da escrita das crianças no ciclo de
alfabetização
Gabriela Medeiros Nogueira
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Taiana Duarte Loguercio
Secretaria Municipal de Educação – Bagé/RS

Resumo: Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa realizada entre 2013 e 2017 sobre avaliação
no ciclo da alfabetização, mais especificamente sobre testes que os professores realizam para avaliar o
nível de conceitualização da escrita das crianças. Para tanto, aplicamos um questionário a 177
professores do ciclo de alfabetização, participantes do PNAIC em 2015 contemplando 22 municípios
no Rio Grande do Sul. A pesquisa segue os pressupostos teóricos de Hadji (2001), Esteban (2010,
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2013), Hoffmann (2012), Leal (2012) e Freitas (2013). Os resultados indicam que o PNAIC
possibilitou maior reflexão sobre a temática avaliação e sobre a forma como os professores vêm
realizando a avaliação do nível de conceitualização da escrita no ciclo da alfabetização. Acreditamos
que a formação continuada de professores teve um papel importante na discussão e problematização
da avaliação como acompanhamento do processo de aprendizagem e reorganização da prática
pedagógica.

Palavras-chave: avaliação, ciclo de alfabetização, professores alfabetizadores.

Introdução
Neste trabalho apresentamos dados de uma pesquisa realizada entre os anos de 2013 e
2017 sobre avaliação no ciclo da alfabetização, que teve por objetivo conhecer quais testes os
professores realizam para avaliar o nível de conceitualização da escrita das crianças. Além
disso, buscamos entender de que forma o PNAIC contribuiu para a reflexão sobre as práticas
e instrumentos utilizados na avaliação dos educandos.
A pesquisa discutida neste trabalho foi realizada por meio da aplicação de um
questionário com 15 questões de múltipla escolha, dentre as quais 05 apresentavam a
possibilidade de dissertar para complementar opção escolhida. Responderam o questionário
177 professores alfabetizadores participantes do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa de 22 municípios do Rio Grande do Sul. Os professores participantes da pesquisa
estavam atuando como docentes no 1º, 2º ou 3º ano, em 2015.
A perspectiva teórica que embasou as discussões sobre avaliação estão pautadas dos
trabalhos de Hadji (2001), Esteban (2010, 2013), Hoffmann (2012), Leal (2012) e Freitas
(2013) concebendo a avaliação como formativa, mediadora e processual de acompanhamento
dos alunos.
O texto está organizado com as seguintes seções: i) avaliação na política pública de
formação de professores a partir do Ensino Fundamental de 9 anos; ii) pressupostos teóricos
sobre avaliação; iii) avaliação dos educandos por meio de testes e iv) considerações finais.
Avaliação na Política Pública de Formação de Professores a partir do Ensino
Fundamental de 9 anos
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A partir da implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, no ano de 2006 (Lei
Federal nº 11.274/2006), diversas orientações por parte do governo federal, seja por pareceres
ou resoluções, nortearam a forma de ensinar e avaliar na etapa inicial deste nível de ensino.
A orientação do Parecer nº 4/2008, do Conselho Nacional de Educação – CNE e da
Câmara de Educação Básica – CEB, foi de que a alfabetização fosse realizada de forma
ininterrupta, com progressão continuada das crianças do 1º para o 2º ano e, por meio da
resolução nº 7/2010, a progressão passou a ser também do 2º para o 3º ano. Nesse contexto, é
importante refletir sobre as colocações de Freitas (2013, p. 74) 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‖.
Desde 2006 alguns documentos oficiais têm abordado sobre a avaliação da
aprendizagem no 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos. O Terceiro Relatório do
Programa (BRASIL, 2006b, p. 10), por exemplo, expõe que se faz necessário:

[...] assumir como princípio que a escola deve assegurar aprendizagem de
qualidade a todos; assumir 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 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 adotada e uma decisão dos sistemas de ensino.

Esses aspectos indicados no excerto acima rompem de certa forma, com uma
perspectiva de avaliação classificatória e excludente. Apresenta uma perspectiva mais ampla
de avaliação como processo e não como resultado final definido em um recorte de tempo. No
Terceiro relatório é indicado, portanto, que a aprendizagem seja vista como processual,
devendo ser acompanhada continuamente pelos professores para a percepção do
desenvolvimento de seus alunos. A avaliação exposta neste Relatório precisa ser realizada
por meio da observação para o acompanhamento do aluno a fim de redimensionar a prática
do professor, ao longo do processo de ensino-aprendizagem.
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O Parecer nº 04/2008 elenca uma série de preocupações no campo da avaliação a
serem observadas. Conforme segue:

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 diagnóstica 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 conhecimentos visando ao caráter classificatório;
9.4 – É indispensável a elaboração de instrumentos e procedimentos de
observação, de acompanhamento 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 perceber que cabe ao professor responsabilizar

-se

pelo acompanhamento do progresso do seu aluno no ciclo de alfabetização, não somente
através de testes, provas programadas ou ao final de cada período de estudo, mas de maneira
diagnóstica e constante, observando o desenvolvimento das aprendizagens dos educandos,
bem como dos conhecimentos que ainda não aprenderam e das (re) construções dos mesmos.
Para tanto, faz-se necessário por parte do professor ter uma proposta de acompanhamento e
intervenção bastante clara para mediar os processos de aprendizagens dos alunos.
Outro aspecto a se destacar no excerto anterior é a perspectiva de redimensionamento
da prática pedagógica, indicada no item 9.1. Entendemos que esse indicativo desloca o foco
da avaliação da aprendizagem do aluno para o modo como o ensino está organizado. Ou seja,
não só os resultados são avaliados, medidos, testados, mas também o trabalho do professor.
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Na medida em que o processo é avaliado, e for identificado que a aprendizagem não está
sendo garantida, é possível e também necessário rever a prática pedagógica.
Além das mudanças legais citadas, o governo federal brasileiro foi implementando
programas de formação de professores tais como, Pró-Letramento (2008) e o Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (2012), que foi se configurando como um
compromisso formal assumido para assegurar que todas as crianças estivessem alfabetizadas
até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental e instituído por meio da
Portaria nº 867, de 04 de julho de 2012, pelo Ministério da Educação - MEC.
O PNAIC teve como um dos seus eixos de atuação a formação continuada presencial
dos professores alfabetizadores e os orientadores de estudos, por meio de um conjunto
integrado de ações, materiais, referências curriculares e pedagógicas, disponibilizadas pelo
MEC.
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, propondo 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, 2012b, 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,
2012b, p. 24).
Esta perspectiva de avaliação indicada no material do PNAIC dialoga com o
referencial teórico desta pesquisa, especialmente com os estudos de Esteban (2010, 2013),
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Hadji (2001), Hoffmann (2012), Leal (2012) e Freitas (2013) considerando a avaliação
formativa, mediadora e processual de acompanhamento dos alunos.
Pressupostos teóricos sobre avaliação
Nesta seção, apresentamos a perspectiva teórica sobre avaliação defendida por Hadji
(2001), Esteban (2010, 2013), Hoffmann (2012), Leal (2012) e Freitas (2013) buscando
subsídios para entender como os professores vêm pensando e realizando a avaliação das
crianças no ciclo da alfabetização.
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 sobre os 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 e aprendizagem (HADJI, 2001). A intenção 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
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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.
Esteban (2013) considera também que avaliar mobiliza corações e mentes, afeto e
razão, desejos e possibilidades, pois ―[...] a avaliação é uma das práticas pedagógicas em que
permanência e mudança convivem‖. (ESTEBAN, 2010, p. 66). A avaliação é uma tarefa que
dá identidade ao professor, normatiza sua ação, define etapas e procedimentos escolares,
media relações, determina continuidades e rupturas, orienta a prática pedagógica.
Na perspectiva de Leal (2012), avaliar é uma atividade motivada por finalidades, na
qual em cada momento é preciso saber exatamente porque se está avaliando, a fim de decidir
os instrumentos de avaliação a serem usados e as formas de registros dos resultados. A autora
pondera que é a finalidade da avaliação que precisa estar clara ao planejar os meios de avaliar
e construir os instrumentos mais adequados, não ignorando a natureza das atividades
realizadas pelo aluno e considerando a situação em que o conhecimento foi evidenciado. Ela
entende que a avaliação é parte integrante e permanente da ação pedagógica diária,
precisando ser pensada como

instrumento

de redimensionamento dessa prática,

diagnosticando as dificuldades e avanços dos alunos, para, assim, melhorar a prática
pedagógica, ou seja, avaliamos em diferentes momentos e com diferentes finalidades.
Acrescentando às discussões apresentadas até o momento, trazemos a perspectiva de
Hoffmann (2012, p. 31), que acredita na faceta construtivista da avaliação, na qual a
qualidade do ensino deve ser analisada em termos dos ―objetivos efetivamente perseguidos
no sentido do desenvolvimento máximo possível dos alunos, à aprendizagem, no seu sentido
amplo, alcançada pela criança a partir das oportunidades que o meio lhe oferece‖.
Diferentemente, da avaliação classificatória que a qualidade do ensino se refere a padrões
preestabelecidos, em bases comparativas com critérios de promoção muitas vezes
discriminatórios, ou seja, com padrões de comportamento ideal. Uma qualidade que se
confunde com a quantidade, pelo sistema de médias, estatísticas e índices numéricos dessa
qualidade. Hoffmann (2012, p. 32) destaca que:
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Contrariamente, qualidade, numa perspectiva mediadora da avaliação,
significa desenvolvimento máximo possível, um permanente ―vir a ser‖,
sem limites preestabelecidos, embora com objetivos claramente delineados,
desencadeadores da ação educativa. Não se trata aqui, como muitos
compreendem, de não delinearmos pontos de partida, mas, sim, de não
delimitarmos ou padronizarmos pontos de chegada.

Nesta proposta de avaliação mediadora, o professor precisa ―prestar muita atenção‖ no
aluno, segundo Hoffmann (2012), conhecendo-o melhor, entendendo suas falas, seus
argumentos, conversando com ele em todos os momentos, ouvindo suas perguntas, fazendolhe novos e desafiadores questionamentos na busca de alternativas para uma ação educativa
voltada para a autonomia moral e intelectual do educando. Assim, para saber se o aluno
aprendeu, precisamos antes de tudo compreender o que significa a aprendizagem dentro de
sua complexidade, ―entender como se dá o conhecimento nos diferentes estágios de
desenvolvimento da criança e do jovem, e perceber-se em contínuo processo de
conhecimento nessas questões, sujeito igualmente de tal processo‖ (HOFFMANN, 2012, p.
47).
Tendo por referência as discussões expostas nesta seção, apresentamos na sequência
dados produzidos por meio de um questionário que trata sobre a avaliação realizada pelos
professores do ciclo da alfabetização, em um contexto de mudanças legais e pedagógicas nos
primeiros anos de escolarização das crianças no Ensino Fundamental.
Avaliação do nível de conceitualização da escrita dos educandos por meio de testes
Conforme anunciado na introdução, nesta seção apresentamos dados de uma pesquisa
realizada entre 2013 e 2017, que teve por objetivo investigar sobre testes que os professores
costumam realizar para avaliar o nível de conceitualização da escrita das crianças. Além
disso, buscamos entender de que modo a formação do PNAIC contribuiu para reflexão dos
professores sobre avaliação dos educandos.
Trata-se do recorte de uma pesquisa maior, em que consideramos os dados coletados
por meio de questionário aplicado aos 177 professores alfabetizadores que se
disponibilizaram a colaborar com a pesquisa. Cada participante respondeu um questionário, o
qual foi identificado com números aleatórios. O instrumento contou com 15 perguntas abertas
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e fechadas, sendo que em 5 delas, foi solicitado ao respondente justificar sua opção. Neste
texto, apresentamos e discutimos os dados obtidos nas questões número 10, 11 e 14 do
questionário.
Os professores alfabetizadores que responderam ao questionário trabalham em turmas
do Ensino Fundamental, sendo 63 no 1º ano, 65 no 2º ano e 77 no 3º ano, e 28 destes
professores atuavam em turmas multisseriadas, por isso marcaram mais de uma opção.
A questão número 10 inqueri: ―Você realiza algum tipo de teste com as crianças para
avaliar o nível de conceitualização da escrita?‖. Essa questão foi respondida com sim por 150
professores, não por 23 professores, 3 professores deixaram em branco e 1 marcou sim e não.
Esse resultado indica que a aplicação de testes para conhecer o nível de escrita das
crianças é uma prática recorrente entre os professores alfabetizadores, pois 84,7%
responderam que sim.
A questão de número 11 pergunta: ―Caso sim, qual? Com que frequência? Dê um
exemplo:‖ No que se refere a frequência em que realizam a testagem, a maioria respondeu
trimestralmente, mensalmente, semanalmente e bimestralmente, conforme indicado no
quadro a seguir:
Quadro 1: Frequência em que os testes são aplicados
Frequência em que realizam a testagem

Número de professores

Trimestral

20

Mensalmente

18

Semanalmente

16

Bimestral

14

Quinzenalmente

7

Diariamente

6

Semestralmente

3

Fonte: quadro organizado a partir dos dados dos questionários.
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Conforme os dados dispostos no quadro 1, a maioria dos professores realizam
testagem trimestralmente. Isso indica que se organizam no período em que a escola
estabelece o retorno para as famílias dos resultados da avaliação das crianças. O mesmo pode
ser percebido em relação à opção por realizar testes bimestralmente ou semestralmente,
somando 37 professores que marcaram estas opções. Nestes casos podemos inferir que a
testagem está vinculada ao calendário escolar e não necessariamente ao acompanhamento
cotidiano do processo de aprendizagem dos alunos.
Se agruparmos as opções que indicam esse tipo de acompanhamento cotidiano (dia,
semana, a cada 15 dias e mês), temos 47 participantes que escolheram essas opções, ou seja, a
maioria opta por realizar testagens independente do que o calendário escolar indica como
prazo para retorno das avaliações às famílias.
Considerando os pressupostos teóricos defendidos por Hadji (2001), entendemos que
os professores realizam dois tipos de avaliação: avaliação instituída (período maior de tempo)
para produzir as informações e também formativa, ao contribuir para regulação da atividade
no processo de ensino e aprendizagem (período menor de tempo).
Avançando nos dados, conseguimos identificar por meio dos questionários que tipo de
teste os professores aplicam, conforme demonstra o quadro a seguir.
Quadro 2: Testagens realizadas com os alunos para avaliar o nível de conceitualização da
escrita
Teste para com as crianças para avaliar o nível de Número
de
conceitualização da escrita
respondentes

professores

Teste da Emília Ferreiro, ―ditado da psicogênese‖ ou 55
―psicogênese‖1
Produção textual e ou escrita de frases

37

Ditados

15

Escrita espontânea

11

Leitura

8

1

Psicogênese da língua escrita, conforme autoras de referência, Ferreiro e Teberosky (1989).
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Aula entrevista2

8

Ditado de palavras e frases

6

Sequência de cenas

6

Autoditados (escrita do nome da gravura)

4

Avaliação diagnóstica3

4

Provas piagetianas

2

Trabalhos pedagógicos

1

Ortografia

1

Treino ortográfico

1

Fichas PNAIC (questionário)

1

Fichas avaliativas

1

Descrever as cenas das gravuras

1

Fonte: quadro organizado a partir dos dados dos questionários.

Conforme é possível observar no quadro 2, a maioria dos professores responderam
que aplicam testes tomando por referência os pressupostos teóricos da psicogênese da língua
escrita. Esta temática foi abordada no caderno ―A aprendizagem do Sistema de Escrita
Alfabético‖ (Ano 1 Unidade 3) do PNAIC. Contudo, a psicogênese da língua escrita e as
autoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky não eram as únicas referenciadas. O papel da
consciência fonológica na apropriação do sistema de escrita alfabética foi abordado na seçaõ
―Aprofundando o tema‖ por Artur Gomes de Morais e Tânia Maria S

.B. Rios Leite. Nesse

material, identificamos o item ―Sugestões de atividades para os encontros em grupo‖, sendo
que a primeira tarefa sugerida para os alfabetizadores realizar como ―para casa e escola‖, é:

2

Aula entrevista é uma das práticas do Geempa (Grupo de Estudos Sobre Educaçaõ , Metodologia de Pesquisa e
Ação), fundado em 1970 em Porto Alegre /RS (entre os professores está Esther Pillar Grossi ), projeto que
algumas escolas de Rio Grande adotaram em 2006 após participarem de uma formação em Porto Alegre/RS.
3

Não explicando qual testagem realizam.
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Realizar um ditado de uma lista de palavras de mesmo campo semântico e
com diferentes quantidades e tipos de sílabas, para diagnosticar os níveis de
escrita dos alunos; levar para o encontro seguinte, para discutir as dúvidas,
fazer um mapa da distribuição dos alunos de cada turma. (BRASIL, 2012c,
p, 47)

O excerto acima deixa claro que o material do PNAIC indica que sejam realizadas
atividades que permitam diagnosticar os níveis de escrita dos alunos, provavelmente, seja o
motivo pelo qual os professores indicam que realizam os testes.
Tomando por referência, a questão 11 que pergunta sobre qual tipo de teste é
realizado, observamos que alguns professores optaram por descrever os motivos pelos quais
avaliam os alunos, dentre eles destacamos: ―Saber se o aluno entendeu o que escreveu‖
(Professor 99); ―expressam a compreensão de textos e notícias trabalhados‖ (Professor 38);
―Interpretação‖ (Professor 143), não explicando, contudo, qual testagem realiza para avaliar o
aluno. Ao que tudo indica, os professores consideram que mais importante do que a escrita
correta da palavra é a construção do significado pelos alunos o que está de certa forma em
consonância com a proposta apresentada nos cadernos do PNAIC, uma vez que a perspectiva
é da aprendizagem da escrita com significado e não de forma mecânica e associacionista.
Perspectiva essa, problematizada por Nogueira e Peres (2013, p. 84) ao afirmarem que o
associacionismo na alfabetização:

[...] privilegia a repetição, a memorização e a hierarquização dos conteúdos,
dificultando a apropriação da língua escrita pelas crianças e do seu
reconhecimento como usuário competente e participante efetivo de práticas
sociais que envolvem a leitura e a escrita.

Em relação à questão 14 ―Você considera que a formação do PNAIC auxilia o
professor a refletir sobre a avaliação das crianças. Em que aspecto?‖, 158 responderam que
sim, 1 professor que não, 17 responderam em parte e um professor deixou em branco.
Os aspectos mais citados quanto à contribuição da formação do PNAIC foram as
trocas de experiências, apontada por 21 professores; aprendizagem por 18 professores;
questões práticas por 19 professores; discussão por 08 professores, sendo que 5 professores
citaram a metodologia.
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Ainda sobre as reflexões suscitadas pelo PNAIC, 20 professores fizeram destaque às
contribuições para a prática avaliativa. Estes professores indicaram os aspectos qualitativos
da avaliação considerando-a como processo, relacionado de certa forma, à proposta do
PNAIC conforme resposta do professor 156: ―Uma avaliação qualitativa que pensa no aluno
individualmente, levando em conta a aprendizagem de cada aluno‖. A visão deste professor
aponta para a dimensão singular da aprendizagem uma vez que considera fundamental pensar
no acompanhamento individual, para efetivar uma prática de avaliação qualitativa
Podemos perceber ainda, alguns professores indicando que na formação foi tratada
sobre a importância da avaliação ser realizada de diferentes formas: ―Porque estudamos
outras estratégias de avaliação, como as fichas de acompanhamento‖ (Professor 56); ― O
PNAIC veio para repensar a avaliação e mudar certos conceitos pré-estabelecidos‖ (Professor
64); ―No sentido de rever as formas de avaliação (Professor 30)‖; ―Nos fazem perceber,
refletir além de dialogar diferentes formas de avaliação e entendê-las‖ (Professor 55).
Considerando as respostas dos participantes da pesquisa e o caderno ―Avaliações no
ciclo de alfabetização: reflexões e sugestões‖, do primeiro ano de realização do PNAIC,
identificamos que o mesmo apresentou reflexões sobre as diferentes formas de avaliação
educacional e da aprendizagem

, exemplos de instrumentos de avaliação

acompanhamento da aprendizagem e discutiu a importância destes

, e formas de

, como forma de

sistematização das informações sobre os alunos . O referido caderno destaca que a avaliaçaõ
sobre o domiń io ortográfico do aluno pode acontecer de várias formas

, dentre elas pela

escrita espontânea. Portanto é necessário avaliar o progresso dos alunos na escrita individual
ou em produções coletivas, avaliando diferentes conhecimentos e habilidades de produção de
textos, ou seja : ―Uma das formas de avaliar algumas habilidades voltadas para oralidade é
traçar roteiros de observação considerando as expectativas de aprendizagem da etapa
correspondente e as peculiaridades da comunidade na qual a escola está inserida‖

(BRASIL,

2012d, p. 35).
De uma maneira geral, o material do PNAIC, evidencia em diversos momentos
indicações sobre como avaliar. Muitas respostas dos participantes da pesquisa refletem esta
perspectiva. A avaliação sistemática se faz necessária para que os avanços, retrocessos e
estagnações que os alunos passam no processo de alfabetização sejam identificados, bem
como possam ser propostas estratégias para ajudá-los em sua progressão em relação à
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compreensão do funcionamento da escrita alfabética. Conforme está indicado no caderno do
PNAIC:

[...] se faz necessário o registro do acompanhamento das aprendizagens dos
alunos, para que o professor possa verificar os avanços e as dificuldades ,
buscando adequar novas estratégias didáticas em funçaõ dos resultados
observados nos instrumentos de avaliação. (BRASIL, 2012d, p.33)

Portanto, a partir do que foi respondido nos questionários, inferimos que a proposta
do PNAIC impactou nas práticas avaliativas dos professores, como por exemplo, considerar a
avaliação um processo em que analisa-se as condições de ensino e de aprendizagem para
estabelecer estratégias aprimorar o trabalho e avançar no ensino, bem como, na aprendizagem
das crianças. Conforme demonstrado no material de apoio do curso de formação de
professores:

[...] a proposta do Ciclo de Alfabetizaçaõ defende a lógica da avaliaçaõ
formativa, que propõe uma aprendizagem como processo , em que nada é
desconectado, em que todas as ações saõ vistas em relaçaõ aos outros atores
da comunidade escolar. Uma avaliaçaõ feita para garantir as aprendizagens,
para a redefiniçaõ de um planejamento contiń uo . Uma cadeia de ações
interligadas. Uma avaliaçaõ com ênfase em seu aspecto processual
,
contínuo, que tem como finalidade compreender o que os alunos já sabem e
o que precisam aprender. Sendo assim , serve para que os professores
programem intervenções que atendam à diversidade de necessidades
pedagógicas de sua turma , considerando que a turma sempre será
heterogênea, independente da presença ou naõ de crianças com necessidades
educacionais especiais . Isso significa uma mudança em todos os planos
educacionais: currículo, gestão escolar e , naturalmente, o próprio modo de
avaliar (BRASIL, 2015a, p. 31).

Conforme consta no excerto anterior , o PNAIC tratou sobre implicaç ões das práticas
avaliativas, destacando seu papel de favorecer a aprendizagem e redirecionar a prática na sala
de aula . Ou seja , a perspectiva indicada pelo PNAIC , amplia e recomenda que é preciso
avaliar as próprias práticas de avaliaçaõ .
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Sabemos que o PNAIC foi um programa governamental que contemplou a formação
continuada dos professores alfabetizadores, contudo estas políticas deveriam ser permanentes
para que a discussão e análise das práticas avaliativas estivessem sempre no horizonte da
formação desses professores, porque é ao longo da carreira que podemos formar profissionais
cada vez mais qualificados reconhecendo e consolidando uma prática pedagógica em que a
avaliação tem por propósito acompanhar o processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo
rever a prática pedagógica.
Os dados da pesquisa apresentados neste trabalho, mesmo que parciais, possibilitam
uma síntese de como os professores vêm realizando a avaliação do nível de conceitualização
da escrita no ciclo da alfabetização e perceber a contribuição que o PNAIC trouxe para
refletir essa temática. Pelos dados, os professores indicaram considerar o processo de
aprendizagem, o aspecto qualitativo, a importância do registro, bem como a reformulação da
prática, demonstrando uma perspectiva de avaliação instituída e formativa.
Considerações finais
Ao longo deste trabalho apresentamos dados de uma pesquisa que buscou conhecer
quais testes os professores realizam para avaliar o nível de conceitualização da escrita das
crianças e de que forma a formação do PNAIC contribuiu para refletir sobre as práticas e
instrumentos utilizados na avaliação dos educandos.
Conforme afirmado ao longo do texto, concordamos com Leal (2012), que é
importante e necessário saber o porquê se está avaliando, e desse modo, escolher os
instrumentos de avaliação e formas de registros dos resultados. Quando a finalidade da
avaliação está clara se consegue planejar os meios de avaliar e construir os instrumentos mais
adequados, não ignorando a natureza das atividades realizadas pelo aluno e considerando a
situação em que o conhecimento foi evidenciado. A autora entende a avaliação como parte
integrante e permanente da ação pedagógica diária, precisa ser pensada como instrumento de
redimensionamento dessa prática, diagnosticando as dificuldades e avanços dos alunos, para,
assim, melhorar a prática pedagógica, ou seja, avaliamos em diferentes momentos e com
diferentes finalidades.
Desse modo, os dados apresentados e discutidos neste trabalho embora demonstrem
que a formação continuada de professores no PNAIC teve um papel importante na discussão
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e problematização da avaliação como acompanhamento do processo de aprendizagem e
reorganização da prática pedagógica. A escolha por diferentes instrumentos para avaliar o
nível de conceitualização da escrita das crianças ao longo do processo é um grande ganho
pois permite reorganizar as estratégias. Além disso, permite repensar a relação intrínseca
entre planejamento, avaliação e documentação pedagógica, a qual pode subsidiar as opções e
análises dos professores. Estas constatações nos fazem seguir investigando aspectos
importantes da prática pedagógica alfabetizadora.
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Alfabetização discursiva: experiências de
professores do curso de pedagogia da UFPA

formação

com

futuros

Selma Costa PENA
Docente - UFPA- ICED- FAED

Resumo: Parte de pesquisa em andamento, este artigo tem como objetivo discutir, com futuros
professores do curso de Pedagogia da UFPA, aspectos relativos ao lugar da cultura escrita em uma
escola pública dos anos iniciais na cidade de Belém/PA. Autores que assumem a dimensão discursiva
da linguagem e da alfabetização fundamentam teoricamente o texto. Participaram das sessões de
estudos 30 alunos que estão em sua maioria no último período da graduação. Como instrumento para
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construção de dados, fez-se uso de sessões de observação dos processos de leitura e escrita de crianças
do segundo ano do ensino fundamental. Os resultados apontam que a apropriação da escrita como
instrumento cultural é uma condição fundamental para que o professor possa tornar-se um mediador
da cultura escrita e que a alfabetização precisa sim ser trabalhada na escola atentando
simultaneamente aos seus aspectos notacionais e discursivos.

Palavras-chave: Formação inicial. Cultura escrita. Alfabetização discursiva.
Introdução

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Leitura, Escrita e Alfabetização na Amazônia
(LEIAA) – vinculado ao CNPQ – em que atuo como coordenadora, desenvolve no biênio de
2018-2020 um Projeto pesquisa intitulado ―Modos de aprender, modos de ensinar: o lugar
da cultura escrita em uma escola dos anos iniciais‖, vinculado ao Instituto de Ciências da
Educação, da Universidade Federal do Pará. O objetivo de tal projeto compreende investigar
o lugar da cultura escrita em uma escola pública dos anos iniciais do ensino fundamental na
cidade de Belém – PA, levantando com os professores da educação básica – anos iniciais, e
com alunos do curso de Pedagogia da UFPA, suas maiores dificuldades no processo de
alfabetização, assim como os avanços e as dificuldades das crianças em relação à leitura e à
escrita para, a partir daí, problematizá-las, por meio de ações de Formação Continuada e
inicial. Durante esse período têm sido realizadas sessões de observação em uma escola dos
anos inicias, diferentes encontros de formação envolvendo inicialmente os futuros
professores dos anos iniciais que estão em fase de conclusão do curso de Pedagogia.
Teoricamente desenvolvemos a pesquisa ancorada na concepção dialógica e interacionista
da linguagem (GERALDI, 1984; Galvão (2010), Goulart (2015), Andrade (2014), dentre outros
autores.
Nesse artigo, objetivamos apresentar, resumidamente o percurso de nossa pesquisa
descrevendo os resultados obtidos nas sessões de estudos desenvolvidas com os alunos do curso
de Pedagogia, trazendo para discussão a organização das atividades em torno da linguagem

escrita na escola dos anos iniciais; os conhecimentos conceituais e procedimentais acerca do
trabalho com a linguagem escrita, proposto para o ensino nos anos iniciais de escolarização,
com vistas a compor um quadro de referência que possibilite subsidiar o ensino das
disciplinas Língua Portuguesa e Alfabetização no curso de Pedagogia da UFPA. Para tanto,
primeiramente apresentaremos a metodologia utilizada para a realização da pesquisa; em
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seguida, de maneira sintetizada, apresentamos resultados das discussões nos grupos, assim
como nossas formas de proposições a partir do que foi diagnosticado na escola.
Situando o estudo
O curso de Licenciatura em Pedagogia da UFPA tem como foco principal a docência
na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, coordenação e gestão escolar e
em áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos conforme prescrevem as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Pedagogia (Resolução 1/2006 – CNE). A disciplina
Língua Portuguesa nos anos iniciais faz parte do núcleo específico do currículo, tem carga
horária de 60h e centra suas atenções nos processos de alfabetização e letramento das
crianças dos anos iniciais do ensino fundamental.
Esta etapa inicial do ensino fundamental, consta na Lei 11.274 de 2006 (que amplia o
ensino fundamental para nove anos de duração) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Ensino Fundamental (2010) como um bloco voltado para alfabetização e letramento, com
sugestão de denominação de Ciclo da Infância ou Ciclo da Alfabetização. Sobre a quem
compete a responsabilidade de atuação nesta etapa, a Legislação brasileira não deixa dúvidas.
Se os sujeitos diretos desse processo são crianças, essa tarefa caberá aos pedagogos.
O processo de avaliação do Curso de Pedagogia da UFPA, em 2010, como etapa
necessária da sua reformulação curricular envolveu estudantes iniciantes e concluintes dos
turnos diurno e noturno, professores, lideranças sindicais e gestores dos sistemas de ensino.
Das escutas realizadas, alguns aspectos foram emblemáticos dos desafios do curso na sua
nova configuração curricular, dentre os quais destacamos o devido preparo do futuro
professor para agir com autonomia nas diferentes situações da gestão da sala de aula e da
escola.
Diretamente relacionado a este aspecto, os sujeitos implicados na avaliação,
especialmente aqueles a quem cabe a tarefa de gerir a Educação Básica, sublinharam a
importância de valorização, nos cursos de formação inicial, de um conjunto de
conhecimentos que permitam ao futuro professor dos anos iniciais compreender os processos
e as condições de aprendizagem das crianças, e de um conjunto de práticas que oportunizem,
in loco, maior interação com realidade das escolas. Isso reforça a necessidade de uma
formação inicial que contemple estes conhecimentos e uma formação continuada que auxilie
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o professor a melhor compreender os modos de aprender das crianças, repensando assim seus
modos de ensinar.
Tendo participado ativamente da reformulação curricular em 2010 que atualizou as
disciplinas ligadas à leitura e escrita, com a criação de duas disciplinas, quais sejam
Linguagem oral e escrita na educação infantil e Língua portuguesa nos anos iniciais, venho
fazendo escutas e colhendo escritas dos alunos do quinto e oitavo períodos acerca de suas
dificuldades e medos em trabalhar com a linguagem escrita nas escolas. O estigma de o curso
não formar para a ação necessária no campo do trabalho docente de alfabetização é uma
constante nas escutas de diferentes sujeitos seja dentro ou fora da Universidade e, por certo,
essa não deve ser uma prerrogativa apenas do curso de Pedagogia da UFPA. Os futuros
professores ressentem de maior contato com os problemas evidenciados no chão das escolas e
consideram insuficiente o tempo desse contato quando cumprem o Estágio supervisionado.
Por outro lado, nos diversos momentos em que me encontro com os professores da educação
básica é comum ouvir, em especial dos recém-formados, que recusam turmas de
alfabetização justificando que não se sentem seguros para atuar junto a crianças em fase de
alfabetização inicial e quando tal tarefa lhes é obrigatória dizem não saber ao certo o que
fazer.
É certo que a graduação em Pedagogia não é a única fonte de formação do professor
alfabetizador e este curso não pode carregar todas as mazelas dessa dívida histórica na
relação com a Formação de Professores pois não é simples a complexidade do ato de ensinar
a ler e a escrever com sentido, com práticas sociais, tendo como elemento norteador a
alfabetização como um processo sistemático de aquisição do sistema alfabético que se
concretiza em eventos que se situam dentro de uma sala de aula, liderados por um especialista
(o professor) que se encarrega de ensinar sistematicamente as regras de funcionamento
e uso do código alfabético aos iniciantes no assunto e, junto a isso, as relações sociais da
leitura e escrita nos anos iniciais. Exige-se desse profissional conhecimentos que são
desenvolvidos para muito além da educação superior, como ações leitoras em todo o
enredamento da vida estudantil, assim como que o alfabetizador saiba quais saberes ele deve
ter para alfabetizar e o que as crianças precisam saber para se alfabetizar.

Metodologia da pesquisa
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Em nossa pesquisa de campo, de agosto a dezembro de 2018, a construção de dados
se deu por meio de uma pesquisa diagnóstica (primeira etapa) para dar consequência, em
2019 e 2020, à etapa da pesquisa colaborativa (segunda etapa). Na primeira etapa da
pesquisa, que envolveu inicialmente uma professora que trabalhava com duas turmas,
tivemos como instrumentos geradores de dados a observação de aulas e conversa informal
com a professora. Já a pesquisa colaborativa está sendo realizada por meio de sessões de
estudos, inicialmente com a participação de alunos do curso de Pedagogia, atuantes em
diferentes períodos do curso de Pedagogia da UFPA, mas com a maioria em fase de
finalização do curso. Nossa intenção era compor um grupo de estudos juntando alunos da
UFPA e professores da escola, o que tem sido uma dificuldade pela falta de horários dos
professores para esses estudos. Mudamos a rota e iniciamos os grupos com os futuros
professores, para depois, incorporar os professores da educação básica. Dessa forma, a
trajetória da pesquisa de campo correspondeu a:
1) Pesquisa diagnóstica:

1.1-

Observação de aulas em duas turmas de segundo ano no turno da manhã e
da tarde.

2- Pesquisa colaborativa:
2.1- A partir dos dados gerados pela pesquisa diagnóstica, foram formados grupos de
formação, inicialmente com futuros professores
Sobre a pesquisa diagnóstica julgo importante esclarecer que não era nossa intenção
ir à escola buscar seus erros, aquilo que não dava certo para então voltarmos à UFPA para
tentar ―consertar‖ aquele erro diagnosticado. Célia Linhares (2006, p. 3) nos diz que desde
muito cedo somos mergulhados e seduzidos por um mundo de imagens em que nos
espelhamos e que nos ajudam a organizar um figurino com várias especificidades, ainda que,
nem sempre, articuladas entre si. Diz a autora que ―[...] sem percebemos, vamos nos
confrontando, desde cedo, com modelos de cidadania, de educação, de profissionalidade, de
trabalho e de docência‖ e eu acresceria, de leitura e de escrita.
Esses modelos são feitos com nuances, com ―mestiçagens‖ e também com esquemas
―[...] de oposições binárias que herdamos de velhos paradigmas com que foi organizada a
cultura dominante, lutando para separar a verdade do erro, o belo do feio, o bem do mal.‖
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(LINHARES, 2006, p. 3). Foi com essa compreensão que fomos à escola observar o lugar da
escrita em duas turmas de alfabetização, mais especificamente, de turmas do segundo ano.
A professora da turma, em março de 2019, com dois meses de aula, comemorava 60%
de sua turma com domínio mediano do sistema alfabético de escrita. Todos escreviam
utilizando-se de letras, uns com mais propriedade, outros nem tanto. O interessante foi
perceber a satisfação da docente com seu sucesso. Se os caminhos tomados por ela eram os
melhores, os teoricamente e metodologicamente mais aceitáveis não sabíamos, mas uma
coisa era certa: ela queria o sucesso das crianças e era isso que de certa forma guiava suas
ações.
Tomando como ponto de partida essa preocupação e considerando que muitos alunos
do curso de Pedagogia já estavam em fase de finalização do curso, desenvolvemos a pesquisa
na colaborativa um trabalho que os fizessem pensar que os modos de ensinar estão
intimamente ligados aos modos de aprender e que isso poderia servir tanto para as crianças
quanto para eles. Elaboramos um cronograma de atividades, abordando as dificuldades
apresentadas pelos futuros professores na primeira etapa da pesquisa de campo e de suas
percepções advindas das observações na escola. Muitas dessas dificuldades coincidiam com
as dificuldades apresentadas pela professora do segundo ano: como reconhecer os aspectos já
internalizados (dominados) da escrita, dentre aqueles ainda não sistematizados? A escrita
atende à necessidade de interação estabelecida (Quem? para quem? O quê? Quando? Onde? –
contexto de produção)? Como ler, corrigindo o texto da criança? Como organizar ensino de
forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças? Que atividades poderiam ser
desenvolvidas em função do texto produzido? Como encaminhar a prática da reescrita? Como
fazer com as crianças tomem para si a escrita e a prática educativa da alfabetização como
mediadora desse processo?
Isso se evidenciou sobremaneira quando uma aluna, bolsista de iniciação científica
trouxe para as aulas de língua portuguesa, escritas de uma criança: ―nosa caza é bunita e o çol
êtra nela‖. Como reconhecer os aspectos já internalizados (dominados) da escrita, dentre
aqueles ainda não sistematizados? Todos, sem dificuldades, apontaram os erros das crianças,
sem saber explicar suas ocorrências, e, ao serem solicitados a realizar levantamentos sobre os
avanços na escrita, os alunos ficaram silentes sem nada identificar. Discutimos, então, que
essa era uma aprendizagem fundamental para quem em breve terá a responsabilidade de
formar leitores e escritores na escola.
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Outra questão advinda das observações da escola era a forma de apresentação da
escrita às crianças. A escola estava à época trabalhando com um projeto sobre ―A paz na
escola‖. A atividade de linguagem, como era chamado esse item do conteúdo, era a
construção da ―carta da paz‖. Essa carta era um subprojeto de correspondência da escola, em
que as crianças escreveriam sobre o amor e paz, sobre aquilo que entendem acerca do
assunto. No entanto, como as crianças eram pequenas e algumas não sabiam escrever
autonomamente, a professora escrevia textos sobre paz no quadro e as crianças copiavam em
folhas padrão da escola. No quadro, a professora escreveu três tipos diferentes de texto e
dividiu a turma em três grupos; cada grupo copiou um texto. Ao final da cópia do quadro, as
crianças fizeram alguns desenhos nas cartinhas: corações, árvores, casas etc. No dia seguinte,
as crianças foram para a frente da escola e entregaram as cartas para pessoas que por ali
passavam.
Essas duas questões que abrangem aspectos linguísticos e discursivos são muito
importantes quando discutimos sobre alfabetização de crianças. Quando aprendemos a ler e a
escrever devemos aprender juntamente o que a escrita faz conosco, já que este conhecimento
nos inscreve de modo específico no espaço cultural, e também o que podemos fazer com a
escrita socialmente, ou seja, que mudanças incorporamos ao nosso modo de vida para
participar mais integralmente dos caminhos da sociedade, para compreender, entre outras
relações, como se estabelecem as relações de poder (GOULART, 2015).
A partir dessas problemáticas apresentadas envolvemos os alunos da Pedagogia em
atividades de pesquisa e ocupamos de parte de nossa carga horária em discussões sobre
relatos que os estudantes estagiários e bolsistas da iniciação científica traziam da escola
visando contribuir para a compreensão do lugar ocupado pela leitura e pela escrita e pelos
materiais escritos, no cotidiano de um determinado espaço formativo- a escola dos anos
iniciais. De maneira igual nos preocupávamos em processos de ensino já que aquele era o
último período dos estudantes na Universidade. Nesse sentido ―O uso da palavra escrita
serviu para assinalar que estamos nos referindo não apenas às habilidades de escrever – como
se poderia supor, à primeira vista, ao se usar o feminino ―escrita‖ –, mas a todo e qualquer
evento ou prática que tenha como mediação a palavra escrita. Isso abriu um grande leque para
discutirmos simultaneamente questões referentes aos aspectos notacionais que se referem às
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características da representação gráfica da linguagem e os aspectos discursivos que se
referem às características da linguagem em uso.
Sobre a escola dos anos iniciais e a cultura escrita
A escola que participa desta pesquisa recebe crianças da Educação Infantil e Ensino
Fundamental nos anos iniciais. Vinte e cinco crianças do segundo ano participam da pesquisa
e têm faixa etária entre 7 e 8 anos; são residentes em bairros periféricos, próximos da escola.
A linguagem (modalidades oral, leitura e escrita) na escola em sua maioria tem sido um
elemento sem maiores consequências, se comparada ao estudo das unidades da língua.
Prevalece ainda o ensino da leitura e da escrita de letras relacionadas a sons, sílabas, palavras,
frases e orações – destaque, portanto, ―para os aspectos formais, descolados de situações
enunciativas, para se exigir nas avaliações que os alunos interpretem e elaborem textos de
forma contextualizada socialmente‖ (cf. FIORIN, 2005, p. 9). A leitura em voz alta, prática
comum na escola, apareceu reduzida à relação institucionalizada de tomar a lição. E sabemos
o quanto a fala da criança é importante na alfabetização discursiva, contudo na maioria das
vezes as crianças não podem falar sobre o querem, o que desejam fazer, não podem dar suas
opiniões, nem escrever sobre o que falam.
Infelizmente essa ainda é a prática de muitas de nossas escolas. Dessa forma então,
percebemos que, apesar dessas práticas terem sofrido modificações e outras denominações,
guardam peculiaridades das representações e dos gestos que as orientaram durante tanto
tempo, como foi observado na escola vinculada a essa pesquisa. Isso pode ser de fácil
compreensão se lembrarmos que a história da leitura no Brasil é marcada por um princípio
educativo que sustentava atividades baseadas no ensino do bê-á-bá consubstanciada no
famoso projeto Ratio studiorium1, que tinha como característica fundamental a organização
de um processo de ensino-aprendizagem fundado em uma concepção mnemônica de ensino.
Segundo Chartier e Hébrard (1995), praticamente a mesma estrutura de leitura anunciada
pelo Antigo regime (palavras de mais de duas sílabas, frases e textos) e porque não dizer, a
mesma estrutura dos planos de alfabetização de algumas de nossas escolas ainda hoje, que
1

O Ratio Studiorium tinha o propósito de ordenar as instituições de ensino de uma única maneira, permitindo
uma formação uniforme a todos que frequentassem os colégios da Ordem Jesuítica em qualquer lugar do
mundo, servindo de suporte ao trabalho dos jesuítas.
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anunciam um processo de aquisição da leitura que segue uma estrutura linear daquilo que se
considera mais simples para o mais complexo, exatamente como nos coloca Linhares (2006b,
p. 6):
[...] à medida que vamos vivendo nossas experiências, desde as mais
remotas – aquelas que marcaram a gênese de nossas vidas – somos
expostos, permanentemente, às convivências que nos impregnam de
traços delineadores desse figurino, ao qual, metaforicamente, nos
reportamos.
Tomando essa concepção como premissa, a história dos sujeitos e tudo o mais que
lhes cerca fora da escola desaparecem, suas experiências têm pouca importância, como se
todos aprendessem de um mesmo modo, seguindo um mesmo caminho. Esse aspecto teóricometodológico nos leva também a associar o trabalho com a linguagem ao modelo autônomo
de letramento de Street (2003). Um modelo que prioriza a análise da língua, subordinando
seus falantes e sua existência social tão somente ao estudo de características estruturais do
sistema linguístico. Na escola em que foram feitas as observações de estágio e de iniciação
científica os professores participam de processos formativos oferecidos pela Secretaria
Municipal de Educação, mas sem fugir à regra de outras realidades, o ensino da leitura e da
escrita em algumas situações é sucumbido pela preocupação quase constante do sucesso das
crianças nas avaliações de larga escala, mesmo contra a vontade dos professores. Por isso,
não nos espanta a forma com que a linguagem escrita é trabalhada em sala de aula.
Importante enfatizar que a discussão apresentada não intencionava tão somente
apresentar aos futuros professores o que é preciso fazer e expor novos modelos para o
trabalho com a linguagem escrita, mas fundamentalmente compreender as implicações da
discussão da cultura escrita à prática pedagógica dos professores dos anos iniciais atentando
aos sentidos políticos e culturais múltiplos que a expressão cultura escrita envolve, sem
contudo esquecer os aspectos de aquisição do sistema alfabético de escrita. Esse era o grande
mote de nossas discussões em sala: a simultaneidade entre os aspectos notacionais e os
discursivos, sem prioridades de um em detrimento do outro.
Para mim que fui alfabetizadora de crianças, jovens e adultos por mais de dez anos e
que atua a mais de vinte anos como formadora de professores dos anos iniciais no curso de
Pedagogia da UFPA, em disciplinas que lidam diretamente com questões de alfabetização,
pelo menos duas dessas questões estão claras: 1) a necessidade de discutir com os futuros
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professores o que eles precisam se apropriar, como profissionais que terão a responsabilidade
de ajudar na inserção de crianças na leitura e na escrita para alfabetizar tanto no campo dos
aspectos notacionais quanto nos aspectos discursivos da alfabetização e 2) colocá-los em
situação de aprendizes, voltando seu olhar para seus processos de aprendizagem, afinal
uma experiência ou um fato não
pode ser destacado de quem o viveu e de todas as outras experiências vividas por
aquelas pessoas, como nos ensinam Clandinin e Connelly ( 2004).
Sobre nossas proposições no grupo de estudo

Em 2019 iniciamos de forma mais sistemática a segunda parte da pesquisa- a
colaborativa, que envolve os alunos do curso de Pedagogia e os professores da escola
pesquisada2. Elaboramos um cronograma de atividades, a fim de que pudéssemos abordar
sobre as necessidades apresentadas pelas docentes e pelos alunos na primeira etapa da
pesquisa de campo.
Os relatos dos estudantes, os estudos teóricos resultaram em momentos de
proposições acerca das questões observadas. Inicialmente fizemos indicações sobre os
conhecimentos necessários para alfabetizar, caracterizando a alfabetização como um processo
histórico social de múltiplas dimensões, sem, contudo, negar sua especificidade e para isso
era necessário conhecer algumas dessas especificidades. Dessa forma, retomamos aqui os
itens apresentados de maior necessidade sentida pelos alunos do curso de Pedagogia e que
muitos deles coincidiam com os também apresentados pela professora do segundo ano:
 Como reconhecer os aspectos já internalizados (dominados) da escrita, dentre aqueles
ainda não sistematizados? o que fazer com o texto produzido pelo aluno? Como ler,
corrigindo esse texto ou não devemos corrigir? Que atividades poderiam ser
desenvolvidas em função do texto produzido? Como encaminhar a prática da
reescrita? O que é análise linguística e como trabalhá-la? Como organizar o ensino de
forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças? Como fazer com que
as crianças tomem para si esse conhecimento da linguagem escrita
 Como trabalhar o texto de forma que este atenda à necessidade de interação
estabelecida (Quem? para quem? O quê? Quando? Onde? – contexto de produção)?
2

Nesse primeiro semestre de 2019 iniciamos essa segunda parte da pesquisa com os alunos do curso de
Pedagogia em função da falta de conciliação de agenda com os professores da escola. Conseguimos fazer apenas
uma apresentação inicial dessa etapa com os professores, mas um cronograma já está sendo elaborado para o
início de junho de 2019. Já estão agendados momentos de estudo na escola para iniciar em junho.
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Como é possível perceber, as questões são muito importantes, mas centram-se
sobremaneira em ―como fazer‖ determinada coisa. Para nós era importante que os
participantes se envolvessem em processos de aprendizagem também, a partir, inclusive, de
suas próprias escritas, de suas próprias leituras. Dessa forma, iniciamos com um processo que
chamamos de escritas de si. Todos os alunos foram convidados inicialmente a fazer um
texto escrito sobre suas histórias de alfabetização. Após esse momento inicial, reuniam-se em
pequenos grupos a fim de buscar ecos de sua história na história do outro e descobrir talvez o
óbvio: os professores não ensinam da mesma forma, as práticas de trabalho com leitura e
escrita coexistem nos mesmos espaços, os sujeitos aprendem diferentemente etc. Junto às
narrativas vieram os modelos de leitura e de escrita; as principais referências de leitura, os
principais textos lidos e escritos, as metodologias utilizadas pelos professores etc. O objetivo
central dessa primeira atividade foi o de conhecer e problematizar a concepção de leitura e de
escrita dos estudantes e seus possíveis desdobramentos em práticas pedagógicas nos anos
iniciais; desnaturalizar alguns processos de ensino e de aprendizagem julgados por muitos
como cristalizados. Esse momento foi importante porque os estudantes puderam perceber que
ao

exercerem suas práticas de leitura em sala de aula, os

professores reavivam marcas de suas experiências socioculturais com a leitura,construídas a
o longo de sua trajetória, o que muito colaborou para que a compreesão de muitas das ações
desenvolvidas pela pofessora na escola.
Feito, isso organizamos aos poucos um material teórico-metodológico compatível às

necessidades apresentadas, dentre os quais destacamos. Uma pequena parte dele está aqui:
1- Reflexões Linguísticas sobre Metodologia e Prática de Ensino de Língua Portuguesa
(Terezinha da Conceição Costa-Hübes). Ponto de partida para se chegar a ações de
ensino-aprendizagem que, de certa forma, respondiam/respondem a estas indagações:
por que escrever? Por que ler? A quais objetivos se atende o ensino de língua nas
escolas?
2- Prática de análise linguística no ensino fundamental e sua relação com os gêneros

discursivos (Dayse Bernardon Grassi e Terezinha da Conceição Costa-Hübes).
Possibilidade de trabalho com a língua que envolva a Prática da análise linguística;
3- Formação continuada e suas implicações no trabalho com a produção, correção e
reescrita de textos (Dayse Bernardon Grassi1Terezinha da Conceição Costa-Hübes).
Reflete sobre o trabalho com a produção, correção e reescrita textual, decorrente de
um processo de formação continuada e de ações colaborativas promovidas pelas
pesquisadoras, ancoradas na concepção dialógica e interacionista da linguagem
(GERALDI, 1984; BAKHTIN/VOLOCHIVOV, 2010[1929]); e nos pressupostos
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teóricos-metodológicos que orientam a produção textual (GERALDI, 1984; COSTAHÜBES, 2012a; 2012b).
4- Análise de textos de alunos dos anos iniciais: orientações para um possível
diagnóstico (Terezinha da Conceição Costa-Hübes). Apresenta Critérios linguísticodiscursivos para a análise de textos de diferentes gêneros, apontados pela autora sob a
forma de uma tabela com agrupamentos que discutem Gênero/situação social de
produção, texto, aspectos ortográficos.
A leitura e discussão de tais textos estabeleceram o encontro entre as experiências
trazidas das salas de aula e o conhecimentos historicamente construído pelos diferentes
pesquisadores a partir dos diferentes textos estudados no grupo. O passo seguinte foi o de
lançar-se ao desafio de propor atividades correspondentes às dificuldades encontradas nas
produções das crianças, atentando aos aspectos linguísticos e aos discursivos. Utilizamos a
tabela construída por Costa-Hübes (2012) que trata de critérios de análise linguísticodiscursiva, acrescentando aos aspectos ortográficos outras dificuldades advindas e
apresentadas nos textos das crianças. Damos como exemplo dessa atividade, um trabalho
desenvolvido com um texto de uma das crianças que escrevera espontaneamente sobre a
cantiga de roda que mais gostava de cantar. Os dois primeiros itens analisados foram sobre os
aspectos já dominados ou ainda não pela criança. Segue o nosso construto:

Aspectos ainda não internalizados (não dominados ) pelo aluno:
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A cada identificação realizada novas descobertas iam sendo feitas pelos alunos do
curso de Pedagogia. Eles se intrigavam ao perceber que diante do texto das crianças só
saberiam apontar os erros, sem contudo esboçar minimamente qualquer tipos de explicações
teóricas acerca de tais ocorrências. As análises de cada dificuldade encontrada pelas crianças
era materializada em uma ficha explicativa para cada situação; vejamos a síntese do que foi
construída pelo grupo sobre a dificuldade na relação grafema- fonema da criança: Relação
grafema–fonema: um fonema (som) pode ser representado por mais de um grafema (a letra L tem
valores diferentes dependendo de sua posição na sílaba (papel, ralo, lata. / O S e o R têm valores
diferentes em: início de palavras: sapo, rato; entre vogais: caso, caro/

; Um grafema pode

representar vários fonemas: Entre vogais: ( Z: exame, exemplo, executar) ou (KS: sexo, táxi)

Com o tempo de estudo essas sínteses estão sendo melhor sistematizadas, mas
considerei importante mostrar esse movimento do grupo. As sínteses foram feitas sobre todas
as dificuldades encontradas na produção textual do aluno acima referido. A partir dessa
compreensão teórica, o grupo elaborou as primeiras atividades sobre cada dificuldade
encontrada no texto do aluno; destacaremos aqui apenas a que se refere à relação grafemafonema:
VAMOS OBSERVAR ESTE QUADRO ABAIXO:
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•

A letra marcada em vermelho nas palavras aparece sempre na mesma posição?

•

Vamos ler: elas têm o mesmo som em todas as palavras?

•

Qual é a posição dessas letras nas palavras: no início, no meio ou no fim?

•

Como você separaria em pequenos grupos essas palavras de acordo com essas
diferenças?

•

Que outras palavras você colocaria em cada grupo?

•

Chamamos atenção dos alunos de Pedagogia que isso tudo é importante e deve ser
trabalhado com as crianças que construirão, com a mediação de um adulto mais
experiente, a regra ―do jogo‖.

Além dessa atividade foram elaboradas outras: sobre segmentação, nasalização, marcas
da fala na produção escrita etc. Todas elas advindas de uma releitura das atividades já
propostas nos livros didáticos. O trabalho com esse suporte se justifica porque, "O livro
didático talvez mais ostensivamente que outras formas escritas, forma o leitor" (LAJOLO
e ZILBERMAN,2001, p. 121) e muitas vezes na escola ele é o único suporte usado pelo
professor, então nada mais adequado do que usá-lo sob outras perspectivas.
O mais importante desse momento foi a compreensão de que,

ao observar a

particularidade de escrita das crianças, podemos destacar os conhecimentos que já se
apresentam

como

sistematizados,

dominados,

quais

―funções

já

amadureceram‖

(VYGOTSKY, 1991, p. 97) e, a partir desse destaque, repensar criticamente nosso papel
como pessoas que possuem a responsabilidade de envolver as crianças nesse mundo da
escrita, nos comportando como aquele sujeito mais experiente que conhecendo mais a fundo
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as dificuldades apresentadas pelas crianças poderá interferir de forma mais qualificada em
sua aprendizagem. Então, se antes o olhar era apenas ao ―erro‖, agora ele passará a ser
primeiramente ao acerto, aos avanços que a criança tem ao escrever. A grande maioria dos
estudantes declarou nunca ter pensado nisso, apesar de se sentirem vítimas dessas ações
quando eram estudantes da educação básica ( percepção advinda de suas narrativas de
alfabetização). O seu olhar como avaliador era sempre voltado ao erro da criança e, mesmo
daquelas que estavam em início do processo de alfabetização, eram exigidos acertos de
ortografia.
Continuando a discussão sobre as escritas das crianças, os alunos foram orientados a
observar melhor o discurso das crianças em sala de aula e em outros espaços porque é por
meio deles que muitos elementos entram na escola. Falamos tanto na necessidade de trazer a
comunidade para a escola e esquecemos que nossas crianças são essa comunidade, com seus
discursos e suas práticas culturais. Dessa forma foi possível discutir as diferentes formas em
que os discursos orais poderiam se organizar em discursos escritos, tendo o professor ou
estagiário como um escriba, como aquele que acolhe a voz da criança e a transforma em linguagem
escrita, com todas as particularidades que lhe são apropriadas.

Concomitante a essas atividades iniciamos um processo de discussão acerca de nossa
abordagem de trabalho com os diferentes gêneros textuais, das possibilidades de aproximação
do professor ao texto da criança a partir da clareza dos objetivos de ensino, das concepções
de linguagem etc. Sinalizamos então que nosso primeiro movimento deveria ser o de
conhecer as experiências de leitura e escrita das crianças dentro e fora do ambiente escolar,
afinal a criança, ao chegar à escola, traz consigo sua história e sua cultura, e nenhum de nós
nasce gostando ou com amplas ―habilidades‖ para ler e escrever. Tais modalidades da
linguagem são Funções Mentais Superiores, construídas na interação entre os sujeitos e com
diferentes objetos culturais. Era então chegada a hora de pensarmos juntos em questões já
apontadas anteriormente: Quais os sentidos, os desejos que um sujeito aluno e professor) tem
para escrever o que escreve? Era preciso pensar sobre isso; atentar para o fato que os textos
são escritos sob determinadas condições de produção: quem escreve, escreve para alguém a
partir de um determinado lugar, com determinados propósitos e finalidades.
Com isso muda-se também o papel do professor que não apenas ensinará (no sentido
de transmitir a escrita) os nomes das letras, das sílabas e suas junções
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[...] mas de usar, fazer funcionar a escrita como interação e interlocução na
sala de aula, experimentando a linguagem nas suas várias possibilidades
(SMOLKA, 1999, p.45).

Sob essa perspectiva podemos propor atos de leitura e atos de escrita, momentos
contextualizados em que se considera o registro dos diálogos das crianças, do que pensam,
sentem, gostam, enfim que a escola, proporcione, na figura do professor para a criança
oportunidades de relacionamento, de interação de modo que a apropriação da escrita ocorra
de maneira contextualizada por meio de uma aprendizagem permeada de sentidos
(ZANLORENSE; BATISTA, 2008).
Isso porque para escrever um texto na perspectiva discursiva não basta o escritor
iniciante ter compreendido a base do sistema alfabético de escrita, ele precisará
necessariamente conhecer o gênero discursivo que será produzido: sua organização interna, o
que é possível expressar por meio de um terminado gênero, as características linguísticas
mais específicas do gênero etc. Dessa feita, retomamos brevemente àquela atividade citada no
início desse texto, em que a professora desenvolve o projeto sobre ―A paz na escola‖, cuja
atividade de linguagem era escrever uma carta para distribuir às pessoas na rua. Em uma
perspectiva discursiva de alfabetização que considera a escuta daquilo que a criança tem a
dizer, que transforma o espaço da sala de aula em constante interlocução, nada mais
apropriado do que construir o projeto juntamente com as crianças ouvindo suas opiniões, suas
construções. Isso tudo envolveria as modalidades de oralidade, leitura e de escrita. O
resultado seria a escrita da carta sobre a paz, com a compreensão de escrever implica em
interlocução e que isso traz como consequência pensar em situações pedagógicas de produção de

escrita, sobre a seguinte questão: uma criança ou qualquer um de nós escreve quando tem o
que dizer, quando tem claro para quem está dizendo o que escreve e por que está escrevendo.
Para finalizar....
O Grupo de Estudos e Pesquisa LEIAA ao eleger a escola e a Universidade como
interlocutoras privilegiadas de suas ações (a partir de uma visão globalizada da questão
educacional) e as crianças, professores e futuros professores como sujeitos principais do
processo de desenvolvimento, deu um passo significativo de inserção na dinâmica interna da
escola e do curso de Pedagogia da UFPA, identificando seus limites e possibilidades para a
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formação de uma nova mentalidade capaz de perceber a escola e a Universidade como
espaços de aprendizagens.
Do ponto de vista educacional, o analfabetismo escolar de crianças envolve a escola e
a universidade, espaço que forma os professores das escolas de educação básica. De uma vez
por todas precisamos enfrentar essa situação naquilo que nos cabe compreendendo que ao
lado do acesso, é preciso construir alternativas de permanência com sucesso que promovam a
cidadania para as gerações escolarizadas.
Os baixos níveis de desempenho na leitura e na escrita tanto dos alunos do ensino
fundamental evidenciados em diferentes frentes apontam para a necessidade de formulação e
implementação de ações que contribuam para fomentar distintos modos de ler e escrever, por
meio dos quais crianças e professores desenvolvam possibilidades de participação ativa na
sociedade.
A apropriação da escrita como instrumento cultural é uma condição fundamental para
que o professor possa tornar-se um mediador da cultura escrita. Um professor ou futuro
professor que não aprendeu o significado cultural da escrita não pode vivê-lo com os seus
alunos, daí que: pensar a leitura e a escrita como objetos de aprendizagem tanto do aluno
como do professor e futuro professor tem sido nossa opção de trabalho no grupo de pesquisa;
um caminho que precisa ser cuidado e consolidado.
Nossa intenção não foi a de apontar o dedo no nariz do professor, descrevendo seus
―fracassos‖ diante dos processos de alfabetização das crianças, mas sim, de pensar em
algumas possibilidades formativas, no sentido de qualificar os processos educativos sobre
alfabetização na escola e na universidade, e dessa forma, contribuir para combater o fracasso
culturalmente mediado pelos grupos sociais mais empobrecidos que constituem a escola
pública.
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Reflexões sobre as reverberações do PNAIC na vida e na formação docente

Maria Aparecida Lapa de Aguiar
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Resumo: O trabalho apresenta reflexões sobre a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa. O ponto de partida são três perguntas norteadoras: Quais os impactos de uma formação
que abrange o território nacional com todas as suas diferenças e peculiaridades? Como esse processo,
com efeito ―multiplicador‖, efetiva-se na realidade de cada escola? Qual a concepção de
alfabetização que se pretende defender nesse processo complexo e difuso? Não se intenciona ter
respostas fechadas e pontuais para essas questões, mas elas são fundamentais para a defesa do direito
à formação continuada de professor/as alfabetizador/as, compreendida como tempo/espaço de tomada
de consciência sobre o fazer pedagógico e que contribui para a compreensão do papel da escola como
potencializador da formação humana integral.

Palavras-chave: PNAIC. Formação docente. Alfabetização.

Introdução

Este texto tem um propósito muito específico: não dizimar o vivido em uma formação
para alfabetizadores/as que deixou suas marcas: O Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC).
As universidades foram convidadas a participar em 2012 daquele programa que teve
como objetivo possibilitar formação para professores/as que atuam no ciclo alfabetizador (1º
a 3º ano) e que e se estendeu até pelo menos o ano de 2018 (ainda com algumas ações
formativas).
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Muitas críticas receberam esse programa ―para o bem‖ e ―para o mal‖. Concordei com
algumas, repudiei tantas outras que, em certa medida, não tinham vivido aquela experiência e
criticavam de fora, pelo que leram, pelo que outros disseram, mas não tinham a clareza de
quem viveu na pele o significado daquele momento formativo para tantos/as professores/as e,
por isso, na condição de quem pesquisou e viveu, ao olhar para esse passado tão perto e tão
distante, vejo suas marcas.
Participei ativamente do PNAIC porque um dos grupos de pesquisa, do qual faço
parte, assumiu a coordenação em um determinado Estado da Federação e pude participar na
supervisão de um dos polos de formação, assistir apresentações de relatos de projetos
desenvolvidos pelos/as professores/as com as crianças, ler e selecionar relatos de experiência
para uma coletânea de cinco volumes organizados em 2016 e 2017 e pude sentir as mudanças
nos posicionamentos de professores/as, escolas e mesmo em mim e em colegas da própria
universidade que guardam em si essas memórias.
São várias as questões que coloquei naquele momento e apresentarei algumas que
reverberam até os dias atuais:
- Quais são os impactos de uma formação que venha a abranger o território nacional
com todas as suas diferenças e peculiaridades?
- Se é uma formação em moldes de ―cascata‖, com efeito ―multiplicador‖ (Material
organizado para tal fim; perfis e funções determinadas: coordenador/as; formador/as;
orientador/as de estudo; professores/as alfabetizadores/as), como esse processo se efetiva na
realidade de cada uma das escolas e de cada sala de aula?
- Qual é exatamente a concepção de alfabetização que se pretende defender nesse
processo complexo e difuso?
A partir dessas três perguntas norteadoras, desenvolvo as reflexões a seguir.

Os impactos de uma formação: quem ousa ter o controle sobre os atos humanos?

Primeiramente, é preciso defender a formação continuada como um direito do docente
prevista na LDB/1996 em seu título IV:
Dos profissionais da Educação:
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a
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capacitação dos profissionais de magistério.
12.056, de 2009).
[...]
(BRASIL, 1996).

(Incluído pela Lei nº

Assim, elaborar uma formação que possa dar conta do território nacional e atender de
forma homogênea a todos/as os/as alfabetizadores/as seria no mínimo ingenuidade. Portanto,
o princípio basilar para o processo formador em nosso Estado foi o de que, na condição de
universidade, estávamos no papel de quem forma e, portanto, mesmo havendo um material
base que, como tantos outros, têm potencialidades, lacunas, contradições, não se tratava de
uma mera execução, mas, de problematização, levando em conta os sujeitos envolvidos, suas
crenças, suas abordagens teóricas, seus modos de ser e estar em suas escolas, em seus
contextos peculiares.
Não se poderia ter, e nem era essa a intenção, um controle absoluto sobre as
possibilidades de desdobramento de tal formação. O ato pedagógico é planejado, refletido,
mas não se faz como ato passivo, é uma estrada de muitas mãos, muitos pés, passos para
frente, passos para trás, indignação, aceitação, deturpação, ingenuidade e crítica. Não se
esperava encontrar seres que se moldassem a uma formação dada, mas que se posicionassem,
argumentassem, defendessem seus pontos de vista e, foi isso que se encontrou nas vivências
nos polos de formação.
A formação do PNAIC deixou marcas que não podem cair no esquecimento, que
podem até ser apagadas dos sites, mas há outros registros e é sobre alguns desses que me
deterei nesse momento.
Em nosso Estado teve-se a possibilidade de traduzir em alguns relatos de experiência
docente o trabalho pedagógico desenvolvido por professores/as com suas crianças e,
novamente, ressalta-se que não se está afirmando que todos/as os/as professores/as se
envolveram na formação, mudaram suas posturas, alteraram seus modos de pensar e agir e
nem que todos os relatos estejam em consonância com a abordagem defendida pelo grupo
que coordenou a formação na universidade, que em alguns momentos iam ao encontro de
determinados pressupostos dos cadernos do PNAIC e, em outros momentos, no embate com
algumas de suas orientações.
A materialização dessas práticas traz indícios de que a formação continuada, como um
direito inalienável do/a docente precisa ser respeitada, resgatada, como constitutiva do ser
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professor/a, de sua profissionalidade. Respaldo-me em Ramalho et al. (2004, p. 114) para esta
defesa:
Essa ideia é reforçada se entendermos a profissionalização do docente como
o acesso à capacidade de trabalhar as situações-problemas complexas e
variadas pelos próprios meios, no quadro dos objetivos gerais e de uma
ética, sem ser obrigado a seguir procedimentos detalhados concebidos por
outros.

Para ilustrar, vou trazer um pequeno relato1 de uma professora de classe multisseriada
que afirma: ―O professor deve sempre estar atento às questões de leitura e escrita, levando em
consideração a heterogeneidade dos saberes, habilidades e especificidades de seus alunos‖. e
mais adiante coloca: ―Diante de tais considerações, planejamos e desenvolvemos com a
turma atividades de leitura, produção e reestruturação textual, por meio de sequências
didática baseada em uma obra literária‖. (CADORE et al., 2017, p. 18).
A professora utiliza o livro Rubens, o semeador, de Ruth Rocha e conta sobre o
desenvolvimento das proposições que envolveram a leitura, a conversa sobre o enredo da
história, estabelecendo conexões com aspectos relacionados à própria região em que a escola
se situa. Depois as crianças recontaram a história oralmente e por escrito, em partes. A
professora foi auxiliando nas questões relacionadas à organização dos parágrafos, revisão
ortográfica e os sentidos elaborados. Posteriormente, socializaram os escritos e organizaram
murais ilustrados. Ela relata ainda que:
Também trabalhamos com o jogo Mancala, que tem por objetivo semear e
colher sementes. Trata-se de um jogo milenar e que possui muitas variações
de regras. Desenvolve estratégias, raciocínio, percepção, atenção e
concentração. Realizamos a leitura da história do jogo e das regras, e após
jogarmos, os alunos realizaram coletivamente a reescrita das regras.
(CADORE et al., 2017, p. 19).

A professora, portanto, desdobrou a atividade inicial para outras áreas do
conhecimento, mobilizando também as crianças para a pesquisa em relação à germinação das
plantas e o reconhecimento das árvores nativas e exóticas presentes no entorno da escola.
Esses encaminhamentos relacionam-se diretamente com as orientações do PNAIC de
trabalhar com sequências e projetos didáticos, o que acaba proporcionado um diálogo entre
diversas áreas.
1

O relato se intitula ―Planejando a escrita: produção e reestruturação textual como prática de letramento e
alfabetização‖. Elaborado em conjunto pela professora Edneia Cadore, com sua orientadora de estudo
Lucimara Frigo Machado e formador José Antônio Gonçalves e se encontra na obra ―Alfabetização de Crianças
de 6 a 8 anos: Relatos de Experiência docente. Vol. V, p. 18-19. (SILVEIRA et al., 2017).
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Assim, ela se manifesta: ―Realizamos um trabalho de pesquisa com as famílias sobre
as árvores nativas e exóticas de nossa região, e a partir dessa pesquisa realizamos um passeio
de estudos nas proximidades da escola, a fim de observarmos as árvores‖ (CADORE et
al.,2017, p. 19) e conta ainda que outras possibilidades de gêneros discursivos puderam ser
trabalhados. Ela conclui refletindo que:
Avaliamos o quanto os alunos evoluíram no planejamento e na organização
de suas produções textuais; o trabalho de análise de cada parte do texto
auxilia-os na compreensão e organização de ideias em cada parágrafo, sem
perder o foco do todo. Durante as produções textuais e as atividades de
reestruturação, as crianças iam demonstrando avanços e melhorando a cada
produção. (CADORE et al., 2017, p. 19).

Esses pequenos excertos de um relato bastante simples de uma professora que passou
pela formação do PNAIC, dizem muito da complexidade do ato de ensinar, que implica
escolhas e planejamento. Se essa professora não tivesse feito essa formação, ela faria as
escolhas que fez? Obviamente não temos uma resposta fechada para essa questão, mas o fato
de ela ter feito a escolha de enviar o seu relato para uma compilação de escritos de
professoras que passaram por essa formação, já nos aponta para certos indícios:
conscientização do seu fazer pedagógico engajado e comprometido com a formação.
A prática descrita revela reflexões da professora sobre a importância de se considerar
os sujeitos, suas especificidades, o contexto situacional,

para então empreender um

planejamento articulado por meio de uma sequência didática, que envolveu gêneros
discursivos diversos e que são explicitados no relato como um aspecto importante para a
produção e reestruturação textual e para as práticas de letramento.
As imagens que aparecem no relato2 (crianças concentradas no jogo, fazendo visitas
de estudo, organizando mural), revelam o quanto envolvidas estiveram no processo de
apropriação de conhecimentos das diversas áreas que povoaram esse ato pedagógico
intencional e contextualizado. Mostra-nos também uma professora engajada e envolvida no
ato de ensinar e aprender, ela aprendeu, as crianças aprenderam e com certeza ambas também
ensinaram.

Retomo e me atenho, por um momento, na primeira pergunta feita na

introdução: Quais são os impactos de uma formação que venha a abranger o território
nacional com todas as suas diferenças e peculiaridades? E na segunda: - Se é uma formação

2

Cabe ressaltar que tais relatos foram ilustrados com imagens cedidas pela professora com autorização de pais e
crianças e que enriquecem muito e dão vida à experiência vivida.
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em moldes de ―cascata‖, com efeito ―multiplicador‖, como esse processo se efetiva na
realidade de cada uma das escolas e de cada sala de aula?
Ambas as perguntas, induzem a afirmar que há sim impactos das políticas de
formação desenvolvidas em âmbito nacional, que reverberam de formas distintas nas redes de
ensino dos Estados da Federação e que adquirem sentidos diversos nas reelaborações que são
possíveis em determinados contextos, a depender de inúmeras variantes.
Recorro a Bakhtin, quando este se posiciona em relação aos enunciados da cadeia
discursiva, do papel que desempenha a linguagem na vida e sugiro uma analogia com o
processo de formação docente:
[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição
responsiva: concorda ou 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. Tal
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. A compreensão passiva do
significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da
compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na
subsequente resposta em voz real alta. (BAKHTIN, 2003, 271-272).

A professora, nesse processo, em nosso ponto de vista, foi sujeito em atividade, que
fez escolhas, que não são neutras, que são permeadas por outros tantos sujeitos, instrumentos,
materiais aos quais ela acessou e pode traçar seu caminho teórico-metodológico, reafirmando
o que coletivamente foi possível elaborar sobre o que seja alfabetizar na perspectiva do
letramento, mote defendido pela concepção do PNAIC.

Os caminhos teórico-metodológicos suscitados pela formação do PNAIC

Chegamos então à terceira pergunta levantada em nossa introdução: Qual é
exatamente a concepção de alfabetização que se pretende defender?
As reflexões anteriormente desenvolvidas guiam por determinados caminhos, um
deles é o do reconhecimento do planejamento como base para toda a formação docente. A
formação continuada oferecida pelo PNAIC carregava em seu bojo o planejamento como
ponto fulcral a ser desenvolvido em todas as esferas constitutivas desse processo: nas
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universidades (encontros de formação entre coordenação e formadores/as); nos polos de
formação (formadores/as e orientadores/as de estudo) e nos municípios (orientadores/as e
professor/as alfabetizadores/as), reverberando no trabalho do/a professor/a com as crianças.
Algumas estratégias foram utilizadas e contribuíram para o registro dessa formação,
em sua forma de organização e planejamento, citamos, dentre elas, o caderno de bordo. As
vivências diárias da formação eram registradas por um dos/as orientadores/as de cada sala,
que, no dia seguinte, fazia a leitura do seu registro e passava o caderno para um/a colega, a
fim de que outro/a continuasse registrando o encontro. Eram momentos de retomada e de
reflexão que serviam, também, como fio condutor do trabalho, pois traziam à memória o que
haviam realizado, favorecendo o processo de planeamento.
Outra estratégia que contribuiu para enriquecer o planejamento dos/as professores/as
foram os momentos de relatos de experiência que revelaram que o PNAIC estava tendo
visibilidade nas escolas e com repercussão nos municípios, de modo geral. As imagens e os
vídeos apresentados explicitavam muitas iniciativas interessantes, tais como: cantinhos de
leitura, passeios de estudo com as crianças, projetos desenvolvidos, exposição de trabalhos
aberta aos familiares e depoimentos de professores.
Ficava evidente, então, o movimento intenso de socialização de experiências, de
reflexões teórico-metodológicas, sendo realmente efetivadas no ―chão‖ da escola. Todos
esses encaminhamentos culminavam na reflexão sobre a importância do planejamento e do
trabalho colaborativo.
Essa formação permitiu reavivar esse aspecto inerente à docência, o planejamento,
em sua importância para a constituição de um sujeito professor/a que reflete, toma decisões,
faz escolhas a partir de um determinado leque de possibilidades elaborado coletivamente.
Outro ponto a destacar diz respeito ao tempo para a formação. A imersão propiciada
por esse processo (afinal ficávamos uma semana inteira em formação a cada dois meses
aproximadamente), garantia ao/a docente momentos de estudo e reflexão sobre a prática
pedagógica e sobre abordagens teóricas subjacente a esses processos formativos.
Havia momentos dedicados ao planejamento, à socialização das práticas
desenvolvidas nas escolas, aos registros em caderno de bordo sobre aspectos teóricometodológicos desenvolvidos nas discussões e a estudos de textos. Esses encaminhamentos
se organizavam por meio de diversas linguagens e formas de explanação: vídeos, imagens,
oralidade e escrita.
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A formação continuada, sem dúvida alguma, constitui-se como direito para esse/a
profissional que precisa de reconhecimento e valorização para exercer sua profissão com
dignidade, com condições objetivas para isso: tempo, salários dignos e condições de trabalho
adequadas para quem lida com a formação de outros seres humanos.
O material oferecido pelo PNAIC é merecedor de reflexões. Os cadernos de formação
têm uma tendência fortemente construtivista. Que, em nosso ponto de vista, acaba seguindo a
linha de outros documentos oficiais, ou seja, mostra-se bastante eclético em suas concepções,
mesclando abordagens piagetianas e vygotskianas.
A formação oferecida pela equipe da universidade da qual fazemos parte, alinha-se à
abordagem histórico-cultural (com base em Vygotski) e a teoria enunciativa (com base em
Bakhtin), em consonância com as propostas curriculares do Estado e do município em que se
situa a universidade. Assim, no processo formativo, procurou-se problematizar a tendência
teórica dos cadernos, tendência esta presente em grande parte das outras redes municipais que
compõem o nosso Estado e, por isso, fez-se necessário trabalhar em vários momentos com
textos complementares.
As defesas do grupo que coordenou o programa na universidade sobre o que seja
alfabetização na perspectiva do letramento, em alguns momentos convergiam com os
cadernos, em outros afastavam-se um pouco. O ponto de partida foi resgatar a concepção de
linguagem como interação humana, baseando-nos em Vygotski (1993) e Bakhtin (1995).
Os seres humanos se constituem nas relações que estabelecem entre si, nas trocas, nas
escutas, nas falas, nos silêncios, nos olhares, nas reflexões. A linguagem se realiza na
interação verbal dos interlocutores em determinada situação concreta de produção. A escola,
portanto, constitui-se em espaço por excelência de processos de sistematização de
conhecimentos advindos das ciências, assim: ―O desenvolvimento do conceito científico de
caráter social se produz nas condições do processo de instrução, que constitui uma forma
singular de cooperação sistemática do pedagogo com a criança.3‖ (VYGOTSKI, 1993, p.
183).
Portanto, ao se refletir sobre o ensino da linguagem escrita, nessa perspectiva,
assume-se que o papel do/a professor/a é desafiar as crianças a pensar sobre o que dizem, o
que escrevem, por que escrevem, para quem escrevem. Para Bakhtin (1995 [1929], p. 123),

3

Tradução da própria autora desse texto.

551

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo
ato fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.

Pensar a linguagem como interação para nossas crianças significa trazer para a sala de
aula possibilidades de ampliação do repertório que elas já trazem de suas casas, de seus
bairros... de suas vidas! Assim, em consonância com Goulart (2015, p. 57), enfatiza-se que:
Entrar no mundo da escrita abre muitas janelas para as crianças, jovens e
adultos. Representa uma nova forma de ser reconhecido e de participar
socialmente, de aprender sobre temas que compõem a cultura escrita de
várias maneiras. Ah! Esta vasta cultura escrita! Há os conhecimentos das
áreas de artes, ciências, religiões, filosofia, direito, entre tantas outras, além
dos conhecimentos ligados às práticas cotidianas de vida – domésticas,
afetivas, instrucionais etc. –, tão fundamentais para nossa vida.

Uma concepção

de linguagem como interação humana, como vida, acaba por

compreender que o papel da escola é contribuir para o desenvolvimento humano em todas as
dimensões e por isso toma a proporção de um trabalho cujo valor social precisa ser resgatado
e compreendido como potencializador da condição humana.
O/a professor/a que leva em conta os processos de seus/suas estudantes é capaz de
criar com eles/elas e para eles/elas uma metodologia nessa caminhada. Assim, em nosso
ponto de vista, não existe um caminho único, mas propostas e pressupostos calcados em uma
concepção de linguagem como constitutiva das práticas sociais.
É preciso tempo para planejar em conjunto. Quanto mais chance o/a professor/a tiver
de compartilhar seus saberes, mais chance terá de se tornar criativo/a. A criatividade não é
algo que nasce conosco, precisa de tempo e trabalho para se efetivar.
Essas reflexões levam a defender que a metodologia para alfabetizar deve ser
elaborada prestando muito atenção nas crianças: como aprendem, de que forma se relacionam
com a escrita e leitura, que bagagem já trazem, de que repertório podem se apropriar. Não é
a criança por si só, mas os processos criados na ambiência da sala de aula pelo/a professor/a
para/com suas crianças que definem o ato pedagógico nessa abordagem interacional.
Assim, pensar alfabetização calcada na prática social, é pensá-la como processo
dialético. A criança se apropria do mundo de formas variadas, em alguns momentos por
meio de análises mais amplas, em outros por meio dos detalhes, em um vai e vem, em um
movimento que se constitui como revolucionário e que, portanto, não poderia ser
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compreendido como mera evolução por etapas. Ensinar e aprender são processos que exigirão
ainda muita discussão!

Considerações finais

Ao rememorar a formação do PNAIC evidenciam-se as reverberações que impactaram
a vida e a formação de muitos docentes. Os sujeitos que participaram daquele processo (em
todos os perfis) envolveram-se com reflexões sobre o sentido de ensinar e aprender por meio
de práticas sociais de leitura e escrita, que ultrapassaram as paredes das salas de
alfabetização, como se pôde perceber, em vários momentos da formação, quando as/os
professores/as narravam situações vividas na escola em relação ao desejo de outros/as
tantos/as professores/as (de 4º e 5º anos, por exemplo) de se engajar no processo formativo
propiciado pelo PNAIC.
Percebeu-se também, da parte de várias escolas, um esforço enorme de levar às
famílias a reconhecerem o trabalho que vinha sendo elaborado pelas crianças, por meio de
exposições abertas ao público, influenciado por essa formação.
Evidenciou-se assim, um reconhecimento de que todos/as estavam comprometidos/as
com a alfabetização das crianças e não somente o/a professor/a alfabetizador/a, mas
a escola, a família, a sociedade e o poder público representado pelas Secretarias de Educação.
O PNAIC, como um programa de formação de longa duração, mobilizou muitos
profissionais e se constituiu como uma coletividade heterogênea, complexa e muito
interessante, por envolver Secretarias de Educação (municipais e estaduais), universidades,
professores/as, municípios diversos, formando uma grande rede de prática e reflexão sobre o
fazer docente.
A produção propiciada por essa formação foi intensa e solidária. A socialização de
experiências, os momentos de planejamento, o registro em caderno de bordo, a elaboração de
plataformas digitais, as publicações de relatos de experiência de sala de aula, constituíram-se
como fatores primordiais dessa formação.
A preocupação com a alfabetização na perspectiva do letramento ficou em evidência e
a criatividade foi intensificada em projetos e sequências didáticas que davam conta de
desenvolver um trabalho significativo e mobilizador, trazendo à tona gêneros diversos que
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circulam socialmente, evocando trabalhos significativos com os aspectos discursivos, sem
descuidar da apropriação do sistema de escrita.
A formação instigou todos a procurar mais, a querer saber mais, sendo assim,
acreditamos ter cumprido seus objetivos. Portanto, falar de uma formação em serviço para
professores/as alfabetizadores/as, na atualidade, é considerar a importância desse/a
professor/a no processo, sujeito esse que tem o direito de receber uma formação adequada
que lhe dê condições para reconhecer o sujeito-criança como ser de direitos e conceber o
acesso à língua escrita como um desses direitos.
Portanto, ensinar a ler e a escrever, ampliar o repertório de conhecimentos, nas várias
áreas e lidar com práticas sociais de leitura e de escrita é compromisso da educação escolar, é
o nosso comprometimento com a escola pública e gratuita. A luta e defesa pela escola
pública,

que atende prioritariamente ao/a filho/a do/a trabalhador/a, continua sendo a

bandeira levantada frente a tantas contradições do momento.
Que não percamos de vista que a problemática do analfabetismo é uma questão muito
mais complexa que precisará de outras políticas públicas que incidam sobre aspectos sociais
mais amplos como moradia, saúde e condições de sobrevivência.
Refletir sobre a escola supõe entendê-la na rede de relações complexas em que está
imersa (sistema educacional, políticas, contexto econômico, ideologia) e o quanto é
importante tomar consciência sobre as condições socioeconômicas de estudantes e
professores/as das escolas públicas (tempo para estudo; condições de trabalho), como
necessidade premente que deve compor as reflexões educacionais.
Pensar a alfabetização supõe se aproximar da compreensão dessa escola e da razão
por que se defende que estar inserido na cultura escrita nos abre possibilidades para ler o
mundo e atuar sobre ele de outra maneira que não seja a de subserviência. Assim,
[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o
da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje
ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso
teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que
quase se confunda com a prática. (FREIRE, 1996, p. 39).

Por isso, faz-se necessário continuar defendendo tempo/espaço/condições de trabalho
para aprofundamentos teóricos do campo educacional em nossas formações na relação com
aspectos metodológicos, políticos e sociais, como parte de nossos anseios e de nosso direito.
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A Formação Continuada e suas imbricações na prática pedagógica e no
processo de aprendizagem
Cláudia Maria Domingos
Paula Cristina de Souza Silva
Secretaria Municipal de Educação de Piraí
Resumo: O presente trabalho apresenta o relato de experiência de formação continuada dos
professores alfabetizadores da rede municipal de ensino de Piraí. Descreve a aplicação da
metodologia de formação em serviço presencial e a criação de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem - Moodle e mídias sociais, possibilitando a ampliação dos espaços de
aprendizagem e trocas de experiências. Como contribuição, apresentamos as transformações
alcançadas no processo de formação continuada a partir da implantação do programa Gestão
do Tempo, em 2000, e os resultados obtidos nas turmas dos anos iniciais do ensino
fundamental ao longo do período compreendido entre 2013 e 2018.

Palavras-Chave: Alfabetização. Formação. Moodle.

555

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Introdução

A necessidade de pensar e repensar, cotidianamente, os processos que envolvem todo
o contexto escolar, faz da metodologia de encontros de formação em serviço, assim como da
formação para professores orientadores, momentos muito valorizados para a prática docente.
Os professores de Piraí participaram intensamente desse processo, criando no município uma
cultura de formação em serviço, que se consolidou em 2002 com a implantação do Projeto
Gestão do Tempo, que tem por objetivo proporcionar encontros semanais de formação nas
unidades escolares e/ou na própria secretaria de educação. Para tal, as aulas passaram a ter
períodos de 2 horas e aos professores ficou garantido semanalmente, dentro da carga horária,
o tempo disponível para estudo. Estes momentos de estudo realizados na própria unidade
escolar, gerenciados por um elemento da equipe gestora - Orientador Pedagógico e,
periodicamente, na Secretaria Municipal de Educação, pela equipe pedagógica.
Ratificando esta prática as mais recentes disposições legais afirmam que: ―§ 4o Na
composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da
carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.‖ (Lei n.
11.738/08)
Consagrou-se a tese jurídica, portanto, que dá lastro aos dizeres da lei do
piso, formando-se a proporcionalidade de 1/3 (um terço) da jornada de
trabalho para atividades extraclasses, que, por força de lei, deve cumprir a
finalidade prevista no art. 67, inciso V, da Lei n. 9.394/96 (LDB), ou seja,
deve ser destinada para estudos, planejamento e avaliação. (Parecer

CNE/CEB n. 18/2012)
No caso do município, relatado nesta experiência, devido à ambiência encontrada com
uma rede de dados disponível, laptops aos educadores e espaço garantido

para estudo,

conforme preconiza a Lei 11.738/08, o formato proposto para formação continuada, pôde ser
ampliado de forma a ofertar uma oportunidade de vencer paradigmas como tempo e espaço.
Optou-se, então, por criar uma sala de aula virtual na qual o processo de formação desses
professores não fosse interrompido, favorecendo a interação permanente, além do
enriquecimento do material indicado com recursos como vídeos, livros digitalizados,
imagens, músicas etc. Para essa iniciativa, foi escolhido o Ambiente Virtual Moodle – AVA
por suas características colaborativas e sua diversidade de ferramentas e recursos disponíveis,
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como fóruns de discussão que permitem a interação assíncrona na discussão de temas
relacionados à formação. Tal ambiente configura-se também como um repositório de dados
sobre a formação produzidos pelo próprio grupo à medida que as discussões avançam, bem
como de produções colhidas de referências.
Aliado ao uso desta plataforma digital, a proposta também conta com a elaboração de
formações mensais, a organização de TDs interativos, realizados nas unidades escolares e a
implantação de seminários possibilitaram um acompanhamento minucioso do trabalho da
alfabetização na rede municipal, permitindo a coleta e a análise dos dados mensalmente, a
criação de espaços de trocas de experiências entre professores, orientadores e diretores.

Desenvolvimento

O município de Piraí fica no Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 90 km ao sul
da capital fluminense. Com uma população de 27.000 habitantes, possui cerca 4.708 alunos
regularmente matriculados nas escolas da rede municipal e, especificamente, 1.017 alunos
nas turmas de alfabetização, sendo 21 turmas de 1º ano totalizando 317 alunos; 2º ano com
21 turmas totalizando- 305 alunos e 3º ano são 23 turmas totalizando 395 alunos. Os
professores, que totalizam 58, dedicam 21 horas-relógio de trabalho, sendo 7h disponíveis
para a realização do TD (Tempo Disponível semanalmente para estudo na escola). Via de
regra, encontro acontece toda quarta-feira, com a participação dos professores e do
Orientador Pedagógico responsável pelo ano de escolaridade em questão. Mensalmente, o
tempo é utilizado para a formação com a Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação, que também realiza o acompanhamento da escola através das visitas in loco e dos
ambientes virtuais de aprendizagem (plataforma Moodle e mídias sociais) e dos TDs
interativos.
Iniciamos os Tempos de Estudo em 2002, através do Projeto Gestão do Tempo, com
20% da carga horária e, em 2014, de acordo com a legislação do CNE/CBE nº 18/2012, que
determina 1/3 da carga horária de planejamento, estudo e formação continuada, fora de sala
de aula, o município de Piraí realizou a ampliação da oferta do TD*, e para o cumprimento
de tal exigência, oferece aulas de ADs - Atividades Diversificadas – raciocínio lógico e
linguagens (4h), Inglês (1h), Arte (1h) e Educação Física (1h), sendo que as três últimas
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disciplinas já faziam parte da grade como componentes curriculares. Tais disciplinas são
oferecidas pela rede municipal de ensino da Educação Infantil até o Ensino Fundamental e
são ministradas por profissionais graduados.

A formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas
práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas
dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. De
fato, não basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir
sobre elas e buscar soluções, de preferência, mediante ações coletivas.
(LIBANEO, 2002, p.227)

A proposta pedagógica destas áreas (AD, Arte, Inglês, Educação Física), são
coordenadas pela SME – Secretaria Municipal de Educação de Piraí - e seus respectivos
Orientadores Pedagógicos das unidades escolares. A estes também são garantidos 1/3 de
carga horária de estudo em serviço.
Na escola, o tempo disponível para estudo é dividido em dois momentos: 4h de TD
dirigido, acompanhado pela equipe pedagógica da escola, orientador educacional e orientador
pedagógico, mais sistematicamente pelo último. Neste momento, acontecem os estudos, a
elaboração do planejamento, do projeto de trabalho, de avaliações diagnósticas e reflexões
acerca do desenvolvimento do trabalho e, consequentemente, do processo de aprendizagem
dos alunos. As demais horas (3h) são utilizadas de forma autônoma pelo professor para
elaboração de atividades, preenchimento dos documentos legais, interação no ambiente
virtual de aprendizagem e outras ações pertinentes à sua função.
Para a realização da formação continuada desses professores no município, a
Secretaria Municipal de Educação designou a formação de uma equipe constituída de um
coordenador local e orientadores pedagógicos por ano de escolaridade.
A formação continuada, realizada pelos Orientadores Pedagógicos da SME tem a
adesão de 100% do corpo docente da Alfabetização, pelo fato de acontecer dentro do horário
de trabalho. Esta atende à demanda de acompanhamento dos trabalhos realizados na escola,
em âmbito de sala de aula, o desenvolvimento dos alunos, as avaliações diagnósticas, além de
estudos propostos pelos materiais oferecidos pelos programas do MEC e pelas diretrizes da
própria Secretaria de Educação.
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Na Secretaria, ocorrem as formações mensais, com a seguinte estrutura, apoiando-se
em quatro eixos de atuação: (1) formação continuada presencial para os professores
alfabetizadores e seus orientadores pedagógicos; (2) materiais didáticos, obras literárias,
obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; (3) avaliações sistemáticas; (4)
gestão, mobilização e controle social.
A

formação

utiliza-se

do

AVA-

Plataforma

Moodle

-

http://ava.educacao.piraidigital.com.br/login/index.php/, em sistema semipresencial, como
extensão ao trabalho dos Orientadores Pedagógicos, favorecendo o acompanhamento do
trabalho, o auxílio nos desafios, entre outros. Além de incluir nesta formação online, os
Gestores (Orientadores Pedagógicos e Educacionais e Diretores de Escola), para que
estabeleçam parceria, neste acompanhamento, assistência ao trabalho que vem sendo
realizado pelos professores alfabetizadores.

Figura 1: Forma de Acesso à Plataforma Moodle

Fonte: http://ava.educacao.piraidigital.com.br/
Figura 2: Ambiente Virtual de Aprendizagem- Plataforma Moodle Docentes
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Fonte: http://ava.educacao.piraidigital.com.br/

Figura 3: Formação realizada, formação postada

Fonte: http://ava.educacao.piraidigital.com.br/
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Figura 4: Acompanhamento dos acessos à plataforma

Fonte: http://ava.educacao.piraidigital.com.br

Na Plataforma Moodle, são hospedadas todas as informações das formações
continuadas, assim como é através dela que estabelecemos comunicação do professor com o
formador da SME, através da postagem de atividades realizadas com os alunos, dos
diagnósticos mensais de leitura e escrita para acompanhamento do desenvolvimento da
turma. Os materiais de estudo para os Tds nas escolas, também estão disponíveis no moodle,
e os demais documentos (relatórios de desenvolvimento, planejamento anual, fichas de
diagnóstico), sendo que estes estão hospedados numa biblioteca virtual.

Seguem o modelo da ficha de avaliação diagnóstico e o tratamento desses dados que é
feito pelo formador da SME nos respectivos anos do Ciclo de Alfabetização.
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Figura 5: Avaliação diagnóstica por turma

Tabela 1: ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA – 1º ANO/1º
BIMESTRE/2019
ORIENTADORA DE ESTUDOS: Paula Cristina de Souza Silva
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Fonte: http://ava.educacao.piraidigital.com.br

O processo de aprendizagem é desenvolvido através de projetos didáticos que partem
de uma temática significativa para a turma, e a essa temática são alocados os conteúdos
componentes do currículo do ano de escolaridade em questão. Os professores alfabetizadores
estruturam seu planejamento de aula, com o apoio dos Orientadores Pedagógicos de suas
unidades escolares, atendendo às demandas de suas turmas. Os casos de alunos com
dificuldades de aprendizagem são analisados pela equipe escolar, de modo a oferecer
possibilidades pedagógicas de superação – através de trabalhos individualizados, atividades
diversificadas – e, em casos mais específicos, estes são acompanhados pela equipe de
Inclusão da SME.
Cabe ressaltar que o Ciclo de Alfabetização não possui avaliações quantitativas que
geram resultados numéricos (notas). Os alunos são avaliados por meio das avaliações
diagnósticas de leitura e escrita, raciocínio lógico e demais áreas curriculares, e estas são
analisadas em relação produtividade e avanço no desenvolvimento.
Este desenvolvimento é descrito de forma organizada, clara e objetiva em relatórios de
desenvolvimento que os professores alfabetizadores redigem, bimestralmente, e que são
acompanhados pelos Orientadores Pedagógicos nas escolas, visualizados e assinados pelos
pais/responsáveis nas reuniões de pais, que acontecem bimestralmente.
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O monitoramento das atividades, do desenvolvimento dos alunos, é acompanhado
pelos Orientadores de Pedagógicos da SME e o AVA – Plataforma Moodle - favorece o
acesso a estas informações em pouco tempo, por estar disponível mensalmente, encurtando
distâncias, favorecendo a intervenção direcionada e intencional, estabelecendo foco, além de
podermos ter uma visão do todo, através do levantamento de dados e tabulação realizadas.
Como forma rápida e alternativa, incluímos a comunicação através do whats APP,
espaço onde ocorrem as

trocas de experiências, de atividades e de jogos, avisos e

acompanhamento das avaliações diagnósticas realizadas mensalmente com os alunos.
Em 2017, iniciamos a realização dos TDs interativos nas escolas, nos quais a equipe
de Orientadores Pedagógicos da SME vão até as escolas levando um tema para iniciar um
estudo, reflexão e debate para os professores, orientadores da unidade escolar.
Posteriormente, realizamos a associação com a prática dos professores, solicitando que
busquem na sala de aula jogos e outros materiais que embasaram a discussão efetuada,
proporcionando troca de experiências e reflexões acerca da prática pedagógica.
Neste ano, vamos inovar e realizar os TDs interativos por polos, proporcionando
maiores possibilidades de compartilhamento de práticas e reflexões.

Com base no trabalho desenvolvido, destacamos alguns elementos facilitadores de
nosso processo de formação.

Visitas às Unidades Escolares

Através de cronograma previamente estabelecido, as visitas são organizadas em 4
plos. Os coordenadores pedagógicos realizam 3 tipos de visitas às unidades escolares, as
visitas em dias de TD para discussões e debates com o grupo, fora dos dias de TD para
realizar o acompanhamento das atividades em sala de aula e as visitas para TD interativo nos
polos, para a troca de experiências entre os professores. As 15 escolas que possuem turmas de
alfabetização, são divididas entre as 3 coordenadoras da SME.
Esses momentos são registrados através do termo de visita, através do qual se dá o
retorno a respeito do que foi identificado no trabalho desenvolvido, com as devidas
orientações, para que haja avanços em relação às dificuldades detectadas e que serão
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acompanhadas na próxima visita. O mesmo termo é compartilhado na Secretaria Municipal
de Educação com a chefe da Divisão Pedagógica e a chefe do Setor do Ensino Fundamental.

Encontros de formação dos Orientadores Pedagógicos

Partindo da dinâmica do Projeto Gestão do Tempo, surge a necessidade de um
atendimento mais específico às equipes pedagógicas das unidades escolares que atendem as
turmas de alfabetização. Tendo em vista que o projeto atende semanalmente aos professores
alfabetizadores com 7 horas para estudo, é iminente a necessidade que esse espaço de estudo
e aprendizagem ofereça planejamento adequado para suprir as demandas de cada unidade,
tempo para atendimento das questões burocráticas, e, principalmente, a continuidade do
processo de formação dos docentes. Para atender a essa necessidade, criamos os encontros de
formação específicos para os Orientadores Pedagógicos das unidades escolares que atuam
junto às turmas de alfabetização. Os encontros são realizados mensalmente e englobam
debates sobre os temas pertinentes à área de atuação, definições coletivas sobre os
documentos que organizam a prática alfabetizadora das unidades, a elaboração das atividades
de formação dos professores, além das realizadas nas unidades como: visitas a museus, feiras
literárias, Bienal, Salão do Livro.

Conclusão
Compreender o espaço de formação como momento dialógico, foi o primeiro passo
para iniciarmos a caminhada em direção a transformação da prática pedagógica no município.
Iniciou- se então a organização do tempo de estudos em 2002, garantindo 2/3 do tempo para
estudo, finalmente em 2014 seguindo a lei federal, 1/3 da carga horária garantida para todos
os segmentos da rede.
Para além de um momento de formação, este espaço nos propicia um momento de
troca muito rico, atendendo as demandas e realidade do município. Nesses momentos de
reflexão, debate, estudo, escuta das vozes docentes e discentes, elabora-se as estratégias
pedagógicas envolvendo planejamento, avaliação e replanejamento. Amplia-se nossa
compreensão

e imprime-se em nossa prática, o nosso principal objetivo que é a

alfabetização, como garantia, com qualidade.
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Os desdobramentos de todas essas ações resultaram numa mudança de perspectiva,
gerando uma avaliação formativa, continua, onde ultrapassa a dimensão do espaço escolar, e
vai se (re) fazendo no cotidiano vivenciado, com o envolvimento dos atores do processo
educativo, principalmente o orientador pedagógico que é parte fundamental na articulação de
todos os envolvidos, e que foi inserido no processo de formação.
Concluindo o nosso trabalho destacamos a importância de todas as ações realizadas
no município visando garantir a alfabetização de qualidade dos nossos alunos, através da vez
e da voz docente garantindo que a ―ensinagem‘ seja afetiva e efetiva, pois, Cardoso, 2017,
p.5, diz: ―O profissional da educação precisa expressar-se nas variadas linguagens

o

conhecimento que produz, considerando que ele é o sujeito que ecoa sentimento, reflexões,
tornando dinâmico e significativo o processo de ensino-aprendizagem‖.
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O percurso de formação de professoras alfabetizadoras e a produção do
relato autobiográfico: o que nos mostra a escrita docente?
Patrícia Barros Soares Batista
Universidade Federal de Minas Gerais, Centro Pedagógico,
Kely Cristina Nogueira Souto
Universidade Federal de Minas Gerais, Centro Pedagógico
Maria Carolina da Silva Caldeira
Universidade Federal de Minas Gerais, Centro Pedagógico

Resumo: Este trabalho analisa, apoiado nos aportes teórico-metodológicos das abordagens
autobiográficas, narrativas de professoras alfabetizadoras do curso de Pós-Graduação Lato Sensu
Residência Docente para Formação de Educadores da Educação Básica, desenvolvido no Centro
Pedagógico da UFMG, voltado para docentes da Rede Municipal de Belo Horizonte. Considerando
que a base da investigação (auto)biográfica convoca muitas outras bases concernentes ao complexo de
relações entre o indivíduo, suas inscrições e entornos – históricos, sociais, culturais, linguísticos,
econômicos, políticos; e entre o indivíduo e as representações que ele faz de si próprio e das suas
relações com os outros – examinamos os memoriais de seis professoras, buscando compreender
diferentes aspectos formativos da profissão docente. As análises apontam para duas categorias
centrais: a constituição do ser professora se dá a partir da vivência junto a outras professoras; as
interfaces com aspectos socioeconômicos que incidem sobre o valor do estudo e criam condições para
se tornar uma professora alfabetizadora.

Palavras-chave: Formação docente. Relato (auto)biográfico. Alfabetização.
Introdução
Aqueles que encontrando-se na profissão, ‗são professores‘ e
aqueles que, não se encontrando na profissão, ‗viram
professores‘.
(FONTANA, 2010, p. 99, grifo do ator)
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O processo de formação profissional docente envolve crenças, valores, convicções
ideológicas e científicas que transcorrem e mudam ao longo da vida conforme visões do
futuro e necessidades profissionais do presente (NÓVOA, 1995). Desse modo, o formar-se é
um processo permanente que envolve mudanças e aprendizagens que o sujeito tece consigo
mesmo e nas interações sociais nas diferentes esferas nas quais convive. Nessa direção, a
formação de professores não se dá em um único momento, mas transcorre ao longo de sua
vida, sendo continuamente ressignificada.
Na perspectiva da formação continuada docente, o curso de Pós-Graduação Lato
Sensu Residência Docente para Formação de Educadores da Educação Básica se organiza em
eixos vinculados aos diferentes campos de conhecimentos. Esse curso é resultado de uma
pareceria entre o Centro Pedagógico da UFMG (Escola de Ensino Fundamental, que tem
como um de seus princípios a formação docente) e a rede municipal de Belo Horizonte. Ele é
oferecido para 40 docentes vinculados a diferentes áreas de conhecimento. Aqui a atenção é
voltada às especificidades do eixo Alfabetização e Letramento que tem como coordenadora e
orientadoras, docentes com formação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação. As
docentes do curso atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com crianças de 6 a 8
anos, no CP/UFMG e são responsáveis pelas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
O eixo Alfabetização e Letramento conta com a participação de 6 cursistas que atuam na rede
municipal de ensino de Belo Horizonte com crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais
do Ensino Fundamental, compreendendo as idades de 4 a 9 anos.
Nessa proposta de especialização as cursistas frequentam, em caráter obrigatório, o
módulo ―Conhecimentos Específicos‖, de acordo com a sua área de formação e/ou atuação na
sua escola de origem. O curso foi iniciado em agosto de 2018 e é previsto para conclusão em
18 meses. As atividades dos módulos ―Conhecimentos Específicos‖ são desenvolvidas no
Centro Pedagógico. Têm destaque as atividades presenciais que compreendem acompanhar
aulas semanais junto aos professores e tutores. Além das atividades presenciais, há também o
ambiente virtual Plataforma Moodle em que são dispostos um conjunto de ações previstas ao
longo do processo de formação, o que envolve leituras e roteiro de estudos, divulgação de
eventos acadêmicos, uma biblioteca virtual em que são disponibilizados textos diversos, além
de toda a comunicação referente ao curso. Destacam-se ainda as reuniões presenciais
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realizadas individualmente e/ou no coletivo para orientações e discussões acerca de
referenciais bibliográficos.
Além do uso das tecnologias, um dos desafios já identificados, na primeira fase do
curso, diz respeito aos processos de escrita que envolvem a elaboração do memorial de
percurso e a elaboração de um Projeto Intervenção a ser desenvolvido nas escolas em que as
cursistas atuam. Destaca-se que o memorial de percurso, exigência do curso, revela aqui um
material de escrita autobiográfica. As análises decorrentes do processo de produção dos
relatos autobiográficos possibilitam uma reflexão sobre toda a trajetória pessoal, profissional
e de formação das professoras.
A questão ―como me tornei professora?‖ norteou a produção dos textos, tendo em
vista que o processo de formação é construído de maneira dialógica e pressupõe reflexões e
sínteses ao longo de todo o processo de formação. Nesse sentido, a elaboração do memorial
de percurso constitui-se como objeto de análise à medida que cada uma das alfabetizadoras
apresenta questões subjetivas elaboradas a partir de reflexões sobre a própria prática ao longo
de sua trajetória de formação docente (inicial e continuada). Assim, este artigo tem como
objetivo analisar os memoriais de percurso produzidos pelas seis cursistas focando,
especialmente os elementos acionados por elas para dizer dos seus processos formativos e
para se constituírem como docentes.
As histórias de vida e os estudos (auto)biográficos como metodologias de
investigação científica na área de Educação ganharam visível impulso no Brasil
especialmente a partir da década de 1990 (BUENO, 2006). Isso porque vislumbra-se nessa
abordagem teórico-metodológica uma grande potencialidade explicativa/formadora, além de
se constituir como fonte para a compreensão das peculiaridades da formação e das
especificidades das situações educativas. Acreditamos que os relatos autobiográficos
constituem material baseado em recordações consideradas pelas narradoras como
experiências significativas das suas aprendizagens, análises da sua evolução nos itinerários
socioculturais e das representações que construíram de si mesmas como profissionais. Cabe
destacar que a produção desse tipo de material não quer dizer historiar toda a vida, mas
aquilo que se considera relevante contar dentro de um referencial determinado, que nesse
caso é o viés da alfabetização. Esse tipo de abordagem permite dar voz ao outro que se
constitui escritor/narrador/personagem da sua história, fomentando a reflexão sobre o ser e o
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fazer docente. Portanto, analisamos neste artigo, os elementos acionados pelas docentes a fim
de (re)construir suas trajetórias e dar significado ao tornar-se e ser docente.

O Centro Pedagógico como instância de formação docente

O Centro Pedagógico, no âmbito da universidade, tem se constituído cada vez mais
como escola-referência ao propor e implementar propostas de formação docente voltadas ao
Ensino Fundamental. A instituição recebe hoje um público diverso que busca a formação para
a docência. Esse público envolve tanto licenciandos, em processo de formação inicial, quanto
docentes já formados que realizam atividades de formação continuada na escola.
A busca pela escola deve-se, entre outros fatores, às suas condições diferenciadas de
funcionamento como inserção na Universidade Federal de Minas Gerais e implementação da
Escola de Tempo Integral. Entre as possibilidades de acolhida e formação desses
licenciandos, destacam-se: (i) estágios curriculares por alunos oriundos de diferentes cursos
de graduação da UFMG; (ii) Projeto Imersão Docente envolvendo bolsistas/graduandos, que
acompanham os professores e as turmas ao longo de 25 horas semanais em sala de aula; (iii)
Programa Monitoria da Graduação (PMG) em que graduandos se inserem na escola
acompanhando professores e cumprindo 12 horas semanais; (iv) Programa de Ensino
Fundamental de Jovens e Adultos (PROEF II) e Programa de Ensino Médio de Jovens e
Adultos (PROEMJA) que recebe monitores para atuarem sob supervisão de docentes com
adultos que não concluíram a educação básica. Para os profissionais que já exercem a
docência, temos as seguintes ações (i) Projeto Residência Docente, aprovado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), destinado à
formação dos professores da cidade de Contagem/MG, desenvolvido em 2014/2015; (ii)
Curso de Pós-graduação Latu Sensu Residência Docente para a Formação de Educadores da
Educação Básica, implementado em 2018/2019.
Ao propor o curso com docentes já em exercício, dialogamos com os estudos voltados
à formação inicial, entre eles, os estudos e as contribuições de Gatti (2012, p. 438). A autora,
ao analisar os trabalhos publicados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos ao longo de
doze anos, mostrou que ―há experiências e estudos trazendo ricas contribuições para a
formação de licenciandos, inovando e articulando, de fato, teoria e prática, pesquisa e ação
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pedagógica, podendo ser tomados como referência para outras instituições e situações
formativas iniciais de professores‖. É nesse propósito de busca de maior articulação entre
teoria e prática que têm se constituído os projetos de formação de professores do CP/UFMG,
na tentativa de manter uma interlocução permanente com instâncias de formação e demais
redes de ensino. Assim a especialização Latu Sensu, no eixo alfabetização e letramento, tem
problematizado as práticas implementadas pelas professoras de modo a estabelecer um
diálogo com as observações e vivências nas aulas do CP/UFMG em diálogo constante com
teóricos que sustentam essas práticas.
A atuação na coordenação e nos processos de orientação/supervisão das professoras
alfabetizadoras tem exigido o crescente compromisso de implementar práticas mais
estruturadas e consistentes. Ações distintas são desenvolvidas tanto na Plataforma Moodle
quanto nos encontros presenciais, a saber: inserção em sala de aula privilegiando-se este
espaço como essencial nos processos de formação; discussão permanente dos planejamentos
elaborados e desenvolvidos pelos professores; reuniões de formação específicas e reuniões
gerais com temas previamente organizados em função dos anseios dos professores em
formação; incentivo à participação em eventos acadêmicos diversos; produção de relatos da
prática e artigos científicos e inserção em grupos de pesquisa. O princípio que sustenta o
projeto é a vivência na prática – logo, a reflexão em ação e sobre a ação pedagógica. Estudos
de André (2001) enfatizam que os aspectos indicados como mais deficientes na formação
docente se referem à relação teoria e prática, compreensão dos aspectos psicológicos das
crianças e elaboração de materiais didáticos. A participação nos projetos de formação do CP
pressupõe a interlocução permanente com as práticas em articulação com referenciais
teóricos que fundamentam o fazer pedagógico.

Formação docente por meio das narrativas autobiográficas: o memorial como recurso
analítico da experiência
As experiências e conhecimentos dos quais os docentes se apropriam se engendram
muito antes de sua formação inicial, ocorrendo desde os primeiros passos de sua
escolarização e prosseguindo durante todo o percurso profissional (TARDIF, 2002).
Considerando este ponto de vista, as experiências pessoais e profissionais da ―pessoaprofessor‖ desempenham um papel indispensável na sua formação profissional: se constituem
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como fios que se cruzam e descruzam ao longo da trajetória de vida de cada um, compondo e
ampliando os sentidos da pessoa-professor como profissional (NÓVOA, 1995).
Os memoriais de formação são considerados um recurso reflexivo do exercício
profissional. Tal recurso possibilita uma atitude reflexiva diante do fazer pedagógico. Os
registros escritos, falados ou representados de modo iconográfico compõem elementos de
uma vivência que pode ser partilhada, transformada em memória presente entre o eu em sua
relação com o outro, permitindo ao sujeito atribuir significados às suas vivências. Pérez
(2002), afirma que:

O ato de narrar sua própria história, mais do que contar uma história sobre
si, é um ato de conhecimento. Através da narrativa, o sujeito constrói uma
cadeia de significantes que estrutura formas cognitivas de representar o
mundo e compartilhar a realidade social, ao mesmo tempo em que engendra
sonhos e desejos, mitos e utopias (PÉREZ, 2002, p. 55).

Para a autora, os memoriais, escritos a partir das discussões com os professores,
servem de eixos condutores para investigações que se fundam nas relações entre
subjetividades, formação e identidade profissional de professores em um processo de
formação continuada.
Ao pensar nos registros de um memorial, um elemento imprescindível que se
revela é a experiência. Josso (2004), ao apresentar o conceito de experiência formadora,
discute a ideia de vivência, pautada nos diversos acontecimentos da vida dos sujeitos, mas
que muitas vezes não são conscientemente assimilados. Segundo a autora, para que uma
vivência possa atingir o nível de experiência, é necessário realizar um trabalho reflexivo
sobre o que aconteceu. Assim, algumas vivências e experiências do cotidiano docente – como
ensino, aprendizagem, papel do professor, entre outras – podem se beneficiar de uma
ressignificação por meio das narrativas das histórias vividas, promovendo uma abertura de
espaço às múltiplas possibilidades de ser e de se constituir a partir de si mesmo. Desse modo,
o memorial se configura como um importante instrumento formativo na medida em que as
narrativas se encontraram com outras experiências docentes e a escrita possibilita a tomada
de consciência ―do quanto sabemos e nem sabemos que sabemos. E do quanto ainda não
sabemos, mas podemos com certeza aprender‖ (PRADO e SOLIGO, 2005, p. 61).
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Segundo Reis e Ostetto (2018), ao trazer à cena as histórias de formação, a
abordagem (auto)biográfica reconhece o protagonismo dos professores na produção do
autoconhecimento, pois:

os professores são produtores de um conhecimento sobre si, sobre os outros
e sobre o cotidiano; reconhece que suas experiências construídas ao longo
da vida podem ser ordenadas e tornadas visíveis por meio de narrativas
autobiográficas, potencializando reflexões referenciadas às aprendizagens
do percurso. Quando se pretende discutir propostas de formação continuada,
ressalta-se a importância deste aporte teórico-metodológico como
perspectiva e instrumento prolífico para a produção de um tipo de
conhecimento que faça sentido ao professor, confrontando o formativo e o
prescritivo (REIS e OSTETTO, 2018, s/p.).

Isso porque, a construção da narrativa ancorada nos percursos formativos
possibilita àquele que conta a própria história retomar suas vivências passadas e/ou presentes
nas interfaces passado/presente, individual/coletivo, pessoa/mundo, potencializando o caráter
formador deste processo.
Para Dominicè (2010), do ponto de vista processual, a narração de si compreende
―uma atividade de elaboração intelectual e de socialização do pensamento, reconstituindo a
experiência vivida a partir de suas significações no contexto de vida da pessoa que se coloca
e se revela através de uma narrativa autobiográfica‖ (DOMINICÈ, 2010, p. 55). Assim, na
pesquisa baseada em narrativas autobiográficas, o sujeito que narra se deixa levar pelas
associações livres para evocar e organizar as suas experiências de modo coerente, tendo como
fio condutor a sua formação a partir dos diferentes caminhos percorridos.

Entre o texto e a ação: os desafios metodológicos do relato autobiográfico

Segundo Delory-Momberger (2012), o recurso ao relato autobiográfico configura um
problema epistemológico e metodológico. Segundo a autora, a dificuldade consiste em cercar
os elementos principais postos em jogo no relato: o ―ato de viver‖, o ―ato de contar‖ e o texto
efetivamente produzido pela atividade narrativa. O desafio se dá nas relações que se
estabelecem entre o fato de contar uma história e a dimensão temporal da experiência
humana, apoiando assim uma na outra a construção de uma teoria do relato e a de uma teoria
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da ação. Para Paul Ricoeur (1983-1985), o relato pode ser compreendido como o produto de
uma operação de configuração que ele designa sob o termo de ―enredamento‖ (―miseen
intrigue‖). O enredamento apresenta uma tripla característica:

transforma uma diversidade de acontecimentos ou incidentes sucessivos em
uma história organizada, que se apresenta como um todo (configuração);
junta e organiza elementos tão díspares como agentes, objetivos, meios,
interações, circunstâncias, resultados (síntese do heterogêneo); e, por fim,
transforma a relação de sucessão dos acontecimentos e dos encadeamentos
finalizados, dando a cada elemento uma função e um sentido de acordo com
a contribuição que este dá ao cumprimento da história contada (círculo
hermenêutico) (RICOUER, 1983-1985, p. 102-103, Apud DELORYMONBERGER, 2012, grifo do autor).

O relato, então, não é somente o produto de um ―ato de contar‖, ele também produz
efeitos sobre aquilo que relata. O que o relato traz como enredo é o mundo da
intencionalidade, que é próprio do agir humano. É esse ―trabalho do sujeito‖, apreendido no
que tem de mais singular, que a investigação biográfica pretende atingir.
Na análise de relatos autobiográficos, é indispensável então, compreender a
singularidade do sujeito protagonista da escrita de sua própria história, assim como também é
fundamental considerar a experiência como referência potencial que dinamiza movimentos de
apreensão e avaliação de situações. Compreendendo a experiência ―como a relação existente
em uma dada cultura entre os diferentes campos do saber, de socializações e formas de
subjetivação, torna-se possível construir processos formativos enquanto experiência
formadora, como aprendizagem que articula saber-fazer e conhecimento‖ (REIS e
OSTETTO, 2018, s/p).
Tendo em vista os limites do presente artigo, selecionamos algumas narrativas
produzidas a partir do memorial, primeira atividade de produção escrita solicitada pelo curso,
e, a partir delas, tecemos considerações pontuando e articulando algumas das questões
evidenciadas, considerando o objetivo principal do estudo: refletir, por meio das vozes das
professoras, sobre os diferentes aspectos formativos da profissão docente para a prática
pedagógica na Alfabetização. O processo de escrita do memorial acadêmico revelou-se pouco
familiar para algumas das cursistas em um primeiro momento, o que demandou um
investimento por parte da equipe de professoras orientadoras no que diz respeito à escrita
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desse gênero. Foram sugeridas leituras de alguns textos nesse formato e, posteriormente,
realizamos discussões pontuando os principais aspectos a serem apresentados no gênero em
questão. As professoras cursistas revelaram ser ―muito difícil escrever sobre a própria
história‖ e o exercício de reflexão das diferentes experiências vivenciadas ao longo da
trajetória de cada docente foi o fio condutor das produções.
Ao final do processo, pode-se afirmar que os memoriais, estão repletos de
reflexões sobre as dimensões teóricas e práticas da profissão, bem como sobre os dilemas que
fazem parte da educação brasileira, particularmente no que se refere à alfabetização. Nos
percursos formativos enunciados, as professoras que se fizeram narradoras reconhecem os
desafios enfrentados por suas famílias para garantirem sua escolarização, bem como a
importância do tornar-se professora; a importância das professoras que tiveram em sua
prática docente atual; a importância dos saberes acadêmicos em sua formação; e os desafios
que o processo de alfabetização traz.

O percurso formativo das alfabetizadoras e os fragmentos dos relatos autobiográficos
que dão visibilidade aos modos de ser docente hoje

As seis professoras alfabetizadoras têm como traço comum uma história familiar em
que se valoriza o processo de escolarização. Ainda que elas pertençam a gerações diferentes e
que tenham nascido e crescido em diferentes localidades do Estado de Minas Gerais, o
reconhecimento da importância do estudo por suas famílias é nítido nas memórias de todas
elas. Em muitas famílias – sobretudo de docentes que viveram no interior de Minas Gerais ou
que viveram na década de 1970 – há esforços de variadas pessoas do núcleo familiar para
garantir a escolarização, valorizando a educação como ―uma porta que se abre para futuro
melhor‖, como se pode ver nos excertos a seguir:

Na década de 70, em meio ao caos da ditadura, nascia mais um bebê na
família S. O 10º e também seria o último desta prole. O pai um militar
sisudo e durão até mesmo por conta da profissão. A mãe cuidava dos
afazeres domésticos e da educação dos filhos. Aqueles pais simples, sem
muito recurso e de pouco estudo, mas que viam na educação escolar a porta
de entrada de um futuro melhor para aquelas crianças (Trecho do relato
autobiográfico de Sônia, abril de 2019).
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Destaco a importância dos meus pais em minha formação, assim como a
dos meus irmãos, sempre nos incentivando a estudar em busca de um futuro
melhor. Trabalharam incessantemente para que pudéssemos estudar, nos
apoiou a cada decisão e escolha da profissão que gostaríamos de exercer
(Trecho do relato autobiográfico de Gisele, abril de 2019)

Refletindo a dificuldade de acesso à escolarização, particularmente por membros das
camadas populares, os relatos das professoras alfabetizadoras mostram as estratégias que as
famílias construíram para garantir o processo de escolarização das filhas. O reconhecimento
da família de que estudar é importante e os esforços empreendidos para que isso se consolide
passam por diferentes estratégias. Afinal, como afirma Lahire (1997, p. 285) ―não há um
estilo familiar único que leve à conclusão da escola elementar‖. Cada família (incluindo as
professoras alfabetizadoras) teve que construir um estilo próprio para lidar com as condições
reais que se apresentavam e garantir a escolarização bem sucedida:

Nesta época estava na Quinta série do Ensino Fundamental, e conseguir uma
vaga na escola próxima, foi uma luta, minha irmã teve que confeccionar
uma carteira e uma cadeira, porque na escola não tinha mobiliário
suficiente, mas mesmo assim nunca desistir de estudar (Trecho do relato
autobiográfico de Helena, março de 2019).
Tive que interromper meus estudos por algum tempo. Pois para continuá-los
teria que mudar de cidade. Só consegui voltar a estudar quando já estava
com 18 anos. Senti uma grande diferença em relação à aprendizagem. Eram
vários professores. Comecei a ter dificuldades em algumas disciplinas,
principalmente nas exatas (Trecho do relato autobiográfico da Maura, abril
de 2019).

Apenas uma professora cursou parte da educação básica em escola privada, o que
demonstra que a estratégia de escolarizar as crianças em escolas particulares não era possível
à maioria das famílias. Era preciso buscar outros meios para garantir o estudo. O auxílio de
irmãos mais velhos ou dos pais aparece nos relatos das docentes como fundamental para que
conseguissem concluir o ensino médio e assim ingressar na profissão docente, já que cinco
cursistas ingressaram na profissão a partir da realização do curso de Nível Médio,
Modalidade Magistério. Esse auxílio se dá de diferentes formas: duas cursistas tiveram que
sair de sua cidade natal para morar com parentes e continuar os estudos em Belo Horizonte;
uma delas teve que contar com o auxílio da irmã para confeccionar o mobiliário escolar e
assim poder frequentar os anos finais do ensino fundamental; outras contaram com auxílio
576

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

dos irmãos mais velhos para podem estudar. Percebe-se, assim, toda uma mobilização
familiar para garantir o sucesso escolar das filhas que vieram a ser tornar professoras.
Nos registros de uma cursista aparece uma dificuldade a mais para a consolidação do
processo de escolarização: os exames de admissão para continuidade no ensino fundamental
ou para ingresso no ensino médio que existiam até o início da década de 1980:

na época não tinha, em Santa Luzia, escolas que ofertavam o Ensino Médio,
sendo assim foi uma necessidade vir estudar em Belo Horizonte, nesta época
as escolas tinham Exames de seleção, pois a procura era enorme; e como
tinha o desejo de ser professora prestei exame de admissão no Instituto de
Educação de Minas Gerais para o curso de Magistério e para tamanha
surpresa fiquei no 2º lugar (Trecho do relato autobiográfico da Helena,
março de 2019).

As dificuldades vividas por elas, no entanto, não se apresentaram como motivos para
desistir dos estudos. Pelo contrário, nos seus processos de reconstrução do passado, as
cursistas significam esses momentos como fundamentais para o reconhecimento da
importância da educação e evidenciam o desejo de lutar para que seus alunos tenham hoje
sucesso escolar. São recorrentes nos memoriais trechos em que reconhecem o lugar do estudo
e, particularmente da leitura, apesar das dificuldades:

Apesar de tudo e de todas as perdas mesmo sendo ainda uma criança,
busquei nos estudos minhas oportunidades, mentalizava e repetia para mim
mesma que eu queria ser alguém e precisava estudar. Me sentia privilegiada,
porque mesmo com tantas situações de dor, não desisti dos estudos (Trecho
do relato autobiográfico de Helena, março de 2019).

A importância atribuída à leitura e às práticas letradas também foi apresentada nos
memoriais das cursistas. Diferentes gêneros textuais são citados por elas como tendo papel
importante na sua trajetória, com impactos significativos na vida delas como estudantes e
como professoras, ao exercerem a prática atual.

Entendo que a experiência por mim vivida, tem impactado no exercício da
minha vida profissional, fato é que venho tentando despertar nos alunos o
gosto pela leitura, a fluência e compreensão de vários tipos de textos dentro
de seus portadores e obras literárias, oportunizando ao aluno a construção da
sua própria aprendizagem, para haver o desenvolvimento do aluno,
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adquirindo autonomia e consequentemente o desenvolvimento cognitivo
(Trecho do relato autobiográfico da Sônia, abril de 2019).
Sempre fui uma criança introspectiva, que tinha nos livros e revistinhas as
companhias mais interessantes (Trecho do relato autobiográfico da
Francisca, abril de 2019).

A importância atribuída aos estudos pelas famílias das cursistas, bem como o gosto
pela leitura são fatores que marcam as subjetividades das professoras. Em seus relatos
autobiográficos, tais marcas têm espaço significativo e são utilizadas para explicar a escolha
pela docência e a valorização da educação. De modo semelhante, a identificação com
determinadas figuras profissionais enquanto eram estudantes também são acionadas em seus
relatos autobiográficos para dizer de como se constituem como docentes. Assim, memórias
das professoras que as alfabetizaram emergem para dizer de um determinado modo de ser
docente.

Duas professoras marcaram o início da minha vida escolar. Professora Tânia
e professora Auxiliadora. No primeiro ano, Tania fez a magia do
encantamento, pela arte de representar. Ela usava fantasias de personagens
tanto para apresentar os conteúdos, quanto em datas comemorativas,
tornando o dia-a-dia escolar, em dias especiais. [...] Já a professora
Auxiliadora, com seu conhecimento de excelência em alfabetizar atingia boa
parte das crianças de sua turma, sem fazer distinção de classe social, cor ou
condição financeira. [...]. A cartilha adotada pela escola na época foi ―As
Mais Belas Histórias‖, escrita por Lucia Casasanta. Na inocência de uma
criança, imaginava que D. Auxiliadora teria produzido aquela cartilha, pois,
se apropriava daquele material e como em um passe de mágica, fazia a
leitura fluir entre as crianças. [...] (Trecho do relato autobiográfico da Sônia,
abril de 2019).

A professora Sônia apresenta um relato autobiográfico em que explicita a admiração
por uma professora que utilizava o teatro para ―encantar‖ as crianças e produzir
aprendizagens. Ao eleger essa professora como modelo, Sônia vislumbra e determina um
modo de ser professora que ela tenta reproduzir. Além disso, ela aciona também a lembrança
da professora Auxiliadora, que no seu discurso é evidenciado ―como uma mágica que
alfabetizava crianças de diferentes classes sociais‖. A referida docente resgata as lembranças
e estabelece um forte vínculo à Professora Auxiliadora na tentativa de (re) produzir um
determinado modo de ser docente, pois, como ela afirma
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Acredito que essa lembrança me acompanha e a cada turma que trabalho ao
longo desses vinte e cinco anos. Naquela época meu desenvolvimento
cognitivo era tão satisfatório que, fui escolhida para ajudar outros colegas
com dificuldade de aprendizagem. Essa lembrança me enche de orgulho!
―Ensinar‖, ―ajudar‖, fazia com que me sentisse importante, capaz,
inteligente e dedicada a ponto de poder ajudar outros colegas da mesma
idade, porém com dificuldade. Era o máximo! Fato é que venho tentando
despertar nos alunos o gosto pela leitura, a fluência e compreensão de
variados tipos de textos dentro de seus portadores e obras literárias,
oportunizando ao aluno a construção da sua própria aprendizagem, para
haver o desenvolvimento do aluno na codificação e decodificação, e
consequentemente o desenvolvimento cognitivo (Trecho do relato
autobiográfico de Sônia, abril de 2019).

É possível apreender nas narrativas que a experiência como estudante se configurou
como uma forte referência para a prática docente, tendo nos professores admirados um
exemplo desejável no professor que se projetava ser:

Ainda me lembro de quando minha mãe me disse o nome da escola. Minha
imaginação começou logo a trabalhar. O que eu encontraria lá? Será que os
personagens de histórias? Histórias eram algo que sempre me encantou e
agora eu faria parte de uma delas. Quanta imaginação! Mas, não! O que eu
encontrei lá foram professoras que possuíam o dom de ensinar. Professoras
as quais ainda tenho contato e admiração. Eram duas irmãs, que mais tarde
uma delas voltou a lecionar para mim e a outra se tornou uma concorrente
no concurso da educação infantil. [...]. Muitos professores passaram por
mim durante este tempo. Alguns marcaram pelo compromisso, pela
diferença que se esforçavam para fazer na vida de cada um, mostrando seus
conhecimentos e respeitando o aluno, dando o melhor se si para que as aulas
se tornassem mais claras e prazerosas. Outros marcaram por estarem ali
apenas por ser o seu trabalho, entravam, ministravam sua aula e saiam com
se a pessoas que estavam ali não fizessem parte da sua vida. A esta altura eu
sabia que meu caminho era o da educação, mas sabia também de que
maneira eu gostaria de marcar minha passagem pela vida dos meus alunos.
As professoras sempre comprometidas com a educação davam o melhor de
si (Trecho do relato autobiográfico de Fernanda, abril de 2019).

As narrativas das docentes sugerem, assim, que o modo como os seus antigos
professores atuavam seria um aspecto constitutivo de sua subjetividade e ação futuras. E foi
na condição de alunas daqueles professores que fizeram a diferença, marcando positivamente
sua vida escolar, que as docentes buscaram se inspirar no exercício da docência:
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Ver as professoras comprometidas a ensinar e a se preocupar com seus
alunos me fez querer ter as mesmas atitudes, o que eu só conseguiria se
também me tornasse professora (Trecho do relato autobiográfico de
Fernanda, abril de 2019).
As brincadeiras de escolinha eram uma das melhores tentativas de interação
com as outras crianças. Quando eu era a professora, a ―regente da turma‖, eu
me sentia em um lugar de verdadeiro destaque, onde seria ouvida e poderia
conduzir uma brincadeira, principalmente esta que eu julgava ser de grande
importância, já que era a profissão das minhas tias, tio e mãe. Eu me
espelhava neles para conduzir as minhas ―aulas‖. [...] Acredito que veio daí
também o meu interesse pela profissão – ter crescido em uma família de
professores, que sempre estavam em volta de livros, provas para corrigir,
conversas sobre o dia a dia escolar. Tudo isso fazia parte da minha rotina e
eu achava encantador e, ao mesmo tempo, desafiador, este mundo docente.
Por mais reclamações e dificuldades que minhas tias apontassem sobre a
profissão, eu via e sentia em cada uma delas o amor pela docência. E eu
penso que é isso que todos nós buscamos em uma profissão – ser algo que
realmente amamos fazer (Trecho do relato autobiográfico da Francisca,
março de 2019).

A importância da teoria na prática docente

As reflexões sobre as dimensões teóricas e práticas da profissão são um ponto comum
em todas as narrativas analisadas. Nos percursos formativos enunciados, as professoras
ressaltam a relevância da teoria adquirida no curso de graduação:

As metodologias e didática, oferecidas pela Universidade foram de muita
valia para atuar nos anos iniciais da Educação Básica (Trecho do relato
autobiográfico de Gisele, abril de 2019).
A faculdade me proporcionou muitos momentos de reflexão, mudou minha
visão enquanto educadora, pois passei a analisar melhor minhas ações, até o
modo em que lidava com meus alunos, passei a verificar qual a minha
função enquanto professora e que tipo de aluno eu gostaria de formar
(Trecho do relato autobiográfico da Maura, abril de 2019).
Em 1997, me formei no curso de magistério da Escola Estadual Ana de
Carvalho Silveira, onde tive a satisfação de aprender muito sobre a ―arte‖ de
ensinar. Posso diz que lá conheci professores em quem ainda me inspiro.
Conheci também grandes filósofos e pesquisadores da educação, como Jean
Piaget, Lev Vygotsky, Emília Ferreiro, dentre outros. A teoria de Emília
Ferreiro e Ana Teberosky – psicogênese da língua escrita – afirma que a
apropriação da escrita se apoia através dos conhecimentos prévios do
aprendiz e suas assimilações. Sendo assim, aprendi que o aluno é visto como
sujeito e não como objeto do processo de aprendizagem, dando continuidade

580

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

à teoria construtivista elaborada por Jean Piaget. Tal teoria embasa hoje
meus trabalhos como docente, orientando me através dos níveis de
aprendizagem sugeridos por Ferreiro: pré-silábico, silábico e alfabético
(Trecho do relato autobiográfico de Fernanda, abril de 2019).

Ao falarem sobre a relação teoria e prática, os relatos nos remetem à reflexão
sobre as trajetórias profissionais, envoltas por questões que incidem na prática. Ainda que as
professoras ressaltem a importância dos conhecimentos teóricos em geral, nota-se que há uma
maior valorização das teorias que possuem estreita relação com a prática, o que evidencia
necessidade e a importância dos cursos de formação inicial investirem em conhecimentos
relacionados ao saber-fazer, dada a necessidade de se formar professores que reflitam sobre a
sua própria prática.

Muitas experiências dentro do curso me fizeram acreditar que sim eu
poderia continuar como educadora infantil e agrega o ensino médio às
minhas possibilidades profissionais. Muitas disciplinas marcaram meu
caminho durante o curso tais como Linguística, estudando sobre a
linguagem verbal humana e suas manifestações (as variações diante da
norma culta e a linguagem oral em diferentes contextos) e também Fonética
e Fonologia que me mostrou ―um novo alfabeto‖, investigando e estudando
os sons da fala. [...]. Em todas as diferentes fases que vivenciei, sempre
acreditei na educação como agente transformador do cidadão e da
sociedade. Estando engajada na docência, busco sempre avançar e crescer
como profissional, bem como ser humano. Considero importante e
emocionante rever minha jornada, tendo assim a oportunidade de refletir o
que vivo, o que construí e, assim, fortalecer, a certeza de que muito ainda
tenho que buscar (Trecho do relato autobiográfico de Fabiana, abril de
2019).

Segundo Pimenta (2005), o saber docente não deve ser formado apenas da prática,
mas também nutrido pelas teorias da educação, na qual ambos se resignificam mutuamente,
dotando os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo
perspectivas de análise para que os professores compreendam os diversos contextos
vivenciados por eles:

[...] 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
análises para compreender os contextos históricos, sociais, culturais,
organizacionais, e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua
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atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí é fundamental
o permanente exercício da crítica das condições materiais nas quais o ensino
ocorre (PIMENTA, 2005, p. 26).

Assim, o processo de formação do professor deve contribuir para que ele
ressignifique e seja ressignificado pelos diferentes saberes. É importante destacar aqui, a
importância da valorização da pluralidade e da heterogeneidade do saber docente (TARDIF,
2002), advindo do saber experiencial, considerando com igual importância os saberes
profissionais. De acordo com Tardif (2002), a relação dos docentes com os saberes não é
restrita a uma função de transmissão de conhecimentos já constituídos, visto que a prática
docente integra diferentes saberes e que mantém diferentes relações com eles. Define, assim,
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 experienciais‖ (TARDIF, 2002, p. 36).

Considerações finais

A escola de Educação Básica, em especial o Centro Pedagógico da UFMG, ao
constituir-se como um dos espaços privilegiados para a implementação de propostas de
formação docente, enfrenta alguns desafios: a organização dos tempos para a garantia de um
diálogo profícuo no que tange às relações teórica e prática; a discussão e a reflexão das
metodologias que possam estar em diálogo permanente com os processos de ensino e
aprendizagem na Educação Básica; o fortalecimento das práticas e desse espaço de como um
campo de experimentação para a formação de professores; a consolidação da escola como um
lócus de trabalho, ensino e pesquisa; a manutenção da interlocução permanente com as
práticas desenvolvidas em diferentes escolas que participam dos processos formativos junto
aos docentes pesquisadores.
O desafio da escrita por parte das professoras é algo que merece ser destacado. A
escrita, apresentada neste artigo como gênero relato autobiográfico, tornou-se em muitos
momentos uma tarefa árdua e angustiante em função dos desafios próprios do escrever e do
resgate da própria trajetória. A formação para tal escrita ocorreu em diversos momentos: com
a apresentação de modelos já elaborados por outros docentes e pesquisadores, com Seminário
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específico para tratar dessa produção escrita e, por fim, com intervenções e releituras
sistemáticas por parte das supervisoras, um processo contínuo de revisões.
A análise dos relatos revela relações entre a história pregressa e os modos de ser
professora hoje. O modelo do ser professora, em quem se inspiraram para tornarem-se as
professoras que são hoje; as interferências do meio familiar, cultural e socioeconômico das
alfabetizadoras são marcas importantes e frequentemente resgatadas nos relatos. Mostra
também os desafios da educação brasileira que perpassam sua trajetória pregressa e sua
realidade hoje como docentes.
Acreditamos que os memoriais aguçam ou instigam pensar no modo de conceber
as práticas quando as docentes são orientadas a estabelecer um diálogo com os referenciais
teóricos. Busca-se assim um maior aprofundamento dos seus processos de vida e de busca
pela profissão docente de modo a dar novos significados para os seus saberes e fazeres.
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Os Sentidos da Extensão Universitária na Formação Continuada: o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e a interlocução sobre docência
Elaine Constant
Letícia Romão
Lua Savoret
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Resumo: Este trabalho tem como proposta pensar os sentidos da extensão universitária e seus
possíveis desdobramentos para os alunos do curso de Pedagogia. Para isso, analisa as atividades
realizadas por estudantes extensionistas do PNAIC/RJ, em especial a criação e o funcionamento de
dois Grupos de Trabalho (GT). Esses foram criados em diferentes momentos, sendo um com o intuito
de debater a interdisciplinaridade no cotidiano escolar e outro para trabalhar a ideia de voz docente
como princípio formativo. Trabalhou-se o contexto histórico em que surgiu o conceito de GT e como
este pode promover e potencializar o contato entre a Universidade, com as graduandas, e a Escola
Básica, com as professoras alfabetizadoras. Por fim, o estudo conclui sobre caminhos para novas
compreensões sobre docência e extensão universitária, pois atualmente é preciso ampliar o
aprofundamento acerca dos processos de formação de professores.

Palavras chave: Formação continuada. Grupo de trabalho. Extensão universitária.

O presente estudo tem como objetivo elucidar a importância das atividades de
extensão universitária para estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em especial, aquelas relacionadas à
participação em atividades de formação continuada de um programa governamental destinado
à alfabetização escolar. Busca-se compreender as contribuições advindas de um diálogo
horizontalizado entre a Universidade pública e a escola básica para formação do futuro
pedagogo, a partir da relação extensão e docência.
Para análise, o estudo investiga a inclusão de dois Grupos de Trabalho (GTs)
presentes nas atividades formativas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC) no estado do Rio de Janeiro. São eles: o GT ―Políticas Públicas, Formação
continuada de professores e Integração curricular no Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa‖ e o GT ―Voz docente como perspectiva metodológica na formação continuada‖.
Essa forma de organização para estudos acerca da alfabetização, como também de
prática de estudo coletiva, em especial, do segundo GT, se constituiu como uma maneira de
promover um espaço de debate sobre temáticas pertinentes aos professores e de garantir a
participação dos estudantes de Pedagogia nos debates sobre alfabetização, uma vez que o
programa não previa a inserção desses indivíduos na proposta original.
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Cabe destacar que o PNAIC, desde o ano de 2013, portanto, a partir de sua criação,
sempre esteve relacionado à extensão universitária1. Contudo, somente os professores que
atuavam na escola básica, com ou sem vínculo escolar com a UFRJ podiam participar do
PNAIC. Da mesma forma, professores sem diploma universitário ou cursando um curso em
instituição privada também participavam da proposta, diferentemente dos estudantes da
Faculdade de Educação da UFRJ, porque a política criava impedimento à presença desses no
debate, já que pertenciam à formação inicial realizada por esta.
Assim sendo, algumas indagações auxiliarão no desenvolvimento desse estudo: Quais
foram às motivações para agenda de discussões nos Grupos de Trabalhos via uma proposta de
formação continuada para professores alfabetizadores? Como se caracterizou, ou caracteriza,
o ciclo de estudos em cada GT? Como se organizaram as práticas de participação dos
professores e estudantes em cada GT?
Para iniciar essas reflexões, cabe inicialmente destacar os sentidos para concepção de
GT(s) no campo educacional. Após algumas consultas nos sites para conhecer as histórias de
criação de alguns Grupos de Trabalho2, foi possível atestar que a inspiração para criação de
GTs se deu a partir da década de 1990, período em que a educação brasileira buscava formas
de organização dos trabalhadores da educação e, em especial, para democratizar o
conhecimento na sociedade brasileira, após anos de ditadura militar.
Inforsato e Pirola (2009), ao analisar a atuação e perspectiva de um grupo de trabalho
de licenciaturas, relembram que a preocupação com a organização de profissionais de
educação se iniciou já na década de 1980, período marcado ―por uma explosão de
movimentos sociais que procuravam com muito empenho influir na anunciada reorganização
da base legal e das políticas estabelecidas pelo estado brasileiro‖ (p.180). No cenário
educacional, em muitos lugares, conceitos como emancipação, democratização e participação
passaram a ocupar os discursos educacionais. De acordo ainda com os autores, ao analisarem
1

Foi instituído pela Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012. O Pacto constitui-se, inicialmente, como um
compromisso formal no âmbito do Ministério da Educação assumido pelos governos federal, do Distrito
Federal, dos estados e dos municípios que firmam uma cooperação para que estudantes dos sistemas públicos
estejam alfabetizados até os oito anos de idade, em Língua Portuguesa e em Matemática, ao final do 3° ano do
ensino fundamental. A certificação dos cursistas era feita através de um sistema virtual da UFRJ e contava como
curso de extensão.
2

Esse estudo revelou que a organização de Grupos de Trabalhos se dá mais em instâncias que congregam várias
instituições como, por exemplo, cita-se algumas entidades para melhor compreensão do objeto de estudo nesse
artigo: Associação Nacional de História (ANPUD), a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (ANPEd), Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), entre outras.
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a atuação e perspectiva de um grupo de trabalho de licenciaturas, afirmam que a diversidade
de instituições e associações precisa debater a formação de professores em todos os seus
aspectos e âmbitos que, direta ou indiretamente, são responsáveis pela oferta da educação.
Tal assertiva parece justificar a participação de estudantes de Pedagogia em Grupos de
Trabalho que analisem a docência, seus temas e desafios.
Retornando as pesquisas dos sites, também foi possível verificar que algumas
associações para professores consideram a necessidade de congregar pesquisadores de
diferentes universidades, assim como os professores da educação básica para trabalhar certos
eixos temáticos de forma contínua. O objetivo está ligado ao desenvolvimento de discussões
sobre a produção acadêmica e pesquisas referentes à educação. Dessa forma, os GT(s) se
mantêm como espaços de intercâmbio acadêmico entre pesquisas e pesquisadores e
professores da diferentes níveis de ensino, interessados em estudar vários temas.
Possivelmente, esses grupos se constituíram para estabelecer diálogos interdisciplinares e
com objetivo de enriquecer as pesquisas, bem como estabelecer conexões entre importantes
pesquisadores e saberes. Assim, os GT(s) tornaram-se espaços de encontros e reflexões
coletivas sobre pesquisas, pois problematizavam temas emblemáticos no campo educacional,
entre eles, a formação continuada de professores. Alguns realizaram encontros, mesasredondas, seminários, ciclo de debates, dentre outras atividades.
A partir do que foi apresentado até aqui, vale conhecer os motivos que levaram a
criação de Grupos de Trabalhos a partir de uma política educacional, como no caso do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Se os GT(s) são marcas de ―associações‖ de
profissionais, quais eram os objetivos dessa forma de organização para o PNAIC?
O primeiro Grupo de Trabalho criado pela equipe PNAIC foi o ―GT: Políticas
Públicas, Formação continuada de professores e Integração curricular no Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa‖, em 31 de outubro de 2014. Esse GT tinha como objetivo
auxiliar os municípios na compreensão sobre a integração curricular e as práticas
interdisciplinares3. Significava debater os múltiplos sentidos da alfabetização escolar. Assim,

3

Nesse GT poderiam participar: Coordenadores, Supervisores, Formadores, Coordenadores Locais,
Orientadores de Estudos e Professores Alfabetizadores. As inscrições eram abertas para 50 participantes e a
metodologia de trabalho era a seguinte: 5 pessoas conduziam o debate e apresentavam propostas sobre o tema
em discussão, sendo estas: 1 Supervisor, 1 Coordenador Adjunto, 1 Coordenador Local, 1 Orientador de Estudos
e 1 Professor Alfabetizador, sendo os dois últimos do mesmo município.
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A decisão da escolha deste tema aconteceu de forma emergencial, isto
porque, em reuniões e algumas formações, professores sinalizaram a
necessidade de um aprofundamento em determinadas questões do Pacto e,
principalmente, para esquadrinhar alguns conceitos. Estes, por sinal,
remetiam às temáticas relacionadas à interdisciplinaridade4.

Durante esse período, com o desenvolvimento de práticas relacionadas com Educação
Matemática, mas a partir da integração entre esta área do conhecimento com aquelas
vivenciadas na Linguagem, em 2013, iniciou-se o debate sobre a interdisciplinaridade. Foi
uma fase do curso do PNAIC marcada por vários desafios, como por exemplo, o fato de que
os professores possuíam ínfimos conhecimentos sobre a Educação Matemática. Isto quase
não ajudava na ampliação acerca da interdisciplinaridade e a integração curricular.
Neste sentido, o planejamento das estratégias formativas para os cursistas se baseou
mais nas lógicas sobre a aprendizagem da Matemática. Isso favoreceu uma abordagem crítica
sobre os conceitos apresentados nos cadernos de formação, como também a ampliação do
conceito de alfabetização nas diferentes áreas curriculares, a partir da integração curricular,
em especial, entre a Linguagem e Matemática. Tal fato sugeriu as seguintes indagações: Os
professores estão ―formados‖ para trabalhar com a integração curricular? O que significa
interdisciplinaridade? Interdisciplinaridade é o mesmo que integração curricular?
De acordo com Santomé (1998), o conhecimento científico vem sendo cada vez mais
inter-relacionado, dirigindo para a resolução de problemas sociais complexos. Neste sentido,
pode-se entender que

A interdisciplinaridade tem sua razão de ser na busca de uma grande teoria,
uma nova etapa do desenvolvimento das ciências caracterizado por uma
reunificação do saber em um modelo que possa ser aplicado a todos os
âmbitos atuais do conhecimento. Para outros, o caminho rumo a maiores
parcelas de interdisciplinaridade é provocado pela dificuldade, que se torna
mais evidente a cada dia, de delimitar as questões que são objetos deste ou
daquele campo de especialização do saber (p.45).

Percebe-se que a interdisciplinaridade pode ser uma das formas de integração
curricular, como também representa a tentativa de tencionar e problematizar o processo
disciplinar que estabelece fronteiras para melhor análise de alguns conhecimentos, como por
exemplo, dos problemas sociais.
4

Fragmento retirado de arquivo PNAIC/UFRJ.
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O processo disciplinar se caracterizou como uma prática constante nas práticas
profissionais dos professores das redes públicas e cursistas do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). A aprendizagem por ―disciplina‖ se evidencia na
transposição didática da disciplina científica para a disciplina escolar, valorizando pouco os
interesses dos alunos, como inibindo as relações entre estudantes e professores. Contudo, as
disciplinas escolares são distintas das científicas, pois as primeiras possuem como objetivo
facilitar o trabalho dos conteúdos culturais no cotidiano escolar, a partir de uma proposta
sócio histórica.
No ano de 2015, a proposta de formação continuada para os professores do PNAIC
teve como objetivo elaborar e desenvolver estratégias formativas para os professores, a partir
dos estudos sobre as práticas interdisciplinares, envolvendo o estudo da Língua Portuguesa e
da Matemática, o conhecimento físico e natural e da realidade social e política, em especial,
Geografia, História e Ciências.
Este objetivo se baseou na concepção de um currículo integrado, com base na
perspectiva interdisciplinar, se relacionando diretamente com as diferentes formas de
compreensão sobre as disciplinas escolares. Buscou como princípio integrador a valorização
das experiências e das vivências dos alunos com a aproximação das práticas pedagógicas nas
escolas e das historias de como os currículos organizados se constituíram nas distintas redes
públicas. Assim, a integração de saberes disciplinares tinha como pressuposto modificar
maneiras de ver o mundo, construir novos objetos, novos valores e práticas pedagógicas, bem
como alterar relações de poder para atender as demandas sociais da escolarização e também
as relações de poder próprias das disciplinas na escola. Entretanto, todo este trabalho
precisava estar atento ao risco de que o objetivo da integração pudesse gerar uma articulação
artificial de conceitos que se referem a domínios distintos das disciplinas no âmbito da
alfabetização escolar.
Cabe lembrar que, no ano de 2013, os professores procuravam contar suas histórias
pedagógicas durante os encontros de formação continuada. Estes chegavam ávidos para
elucidar a maneira como criar, incorporar, ressignificar e reinventar as práticas pedagógicas,
o currículo e as políticas públicas. Na medida em que este processo crescia e cada vez mais as
vozes docentes eram incorporadas à formação, como uma reinvindicação profissional e forma
de denúncia para a ―ausência‖ da escuta em diferentes âmbitos, um princípio formativo foi se
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delineando como uma perspectiva para a formação continuada de professores: a centralidade
da voz docente, potencializando-a no contexto dos saberes profissionais.
Assim sendo, ainda em 2014, as vozes dos professores indicavam que estas
ultrapassavam a necessidade de tornar público os saberes pedagógicos, mas significava um
intenso movimento de diálogo e trocas entre pares. Representava a constituição de uma
identidade profissional gerada a partir de um debate público sobre conhecimento escolar,
alfabetização e escola pública.
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 separálos‖ (p.2). Assim, os espaços coletivos, marcados por debates, auxiliam na ressignificação
social da profissão, observando tanto 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.
Tais posicionamentos - sobre a importância das vozes docentes na formação de
professores - são fundamentais para melhor compreensão sobre os desafios com as turmas do
ciclo de alfabetização e as formas de organização curricular, em especial, considerando a
interdisciplinaridade e a incorporação das experiências dos alunos à prática pedagógica.
Considerando os posicionamentos acima, em 2015, a voz docente como princípio
formativo pode encaminhar algumas análises para o desenvolvimento das estratégias
formativas do curso de formação continuada: Os professores se sentem ―ouvidos‖ pelo Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), mas de que forma se dá esta ―escuta‖?
Qual é a importância da ―escuta‖ e da voz do professor? Quais são os desafios atuais dos
professores alfabetizadores? Como a Universidade (com o PNAIC) pode contribuir para lidar
com os desafios da escola pública? Um professor se sente confiante ou confortável para
―falar‖

sobre

seus

saberes

pedagógicos?

Que

conhecimentos

ou

aprendizagens

pedagógico/didático apresentam com o caminho profissional já percorrido? Qual é a
interpretação sobre uma formação continuada coordenada por uma Universidade pública?
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Estas indagações partem da suposição de que estes professores protagonizam as
experiências docentes e é fundamental perceber e analisar, durante o curso de formação
continuada, quais as práticas pedagógicas que se mostram como um referencial de educação
para a alfabetização dos alunos das escolas públicas. Essa inquietação levou a constituição de
outro Grupo de Trabalho do PNAIC intitulado de GT: ―Voz docente como perspectiva
metodológica na formação continuada‖, criado em 29 de maio de 2015. O objetivo desse GT
era aprofundar as temáticas recorrentes nos eventos desenvolvidos pela equipe PNAIC/UFRJ
trazidas pelos professores, uma vez que a voz docente passava a ser fundamental para
compreender os sentidos da formação continuada5. Esse Grupo trouxe indagações
importantes para avançar na análise das vozes docentes: Como eu ―tomo‖ a voz? ―Dar voz?‖
Como lidar com a ―voz‖? Como ajudar o sujeito (no caso o professor) com a tomada da voz?
Que ―instrumentos‖ são importantes para lidar com a voz docente?
De acordo com os estudos desse segundo GT, os participantes integrantes das redes
municipais indicaram dificuldades para se aproximar dos professores e compreender os
enunciados trazidos pela fala dos profissionais. Além disso, havia questionamentos sobre
suas vozes e seus desdobramentos.

Estas indagações levaram ao debate sobre a cidadania, a partir de outra
indagação: Como levantar a própria voz? Neste momento, encaminhou-se
para que o grupo pensasse na ideia de que ―levantar a voz é algo educativo,
mas pode criar um mal estar‖. Assim, houve dois convites para o grupo:
analisar a visibilidade no espaço público, pensando na voz como
representativa ou própria. Destaca-se que ambas estão ligadas a um ato de
coragem. Neste sentido, o mal estar pode estar correlacionado com a
suposição de que ―falar‖ pode prejudicar um determinado processo já
instituído e se tornar um ato educativo, porque força o pensamento com o
mal estar 6.

Esse GT funcionou durante todo o ano de 2015 e no primeiro trimestre de 2016.
Entretanto, com a grave crise econômica e política no estado do Rio de Janeiro, os encontros
foram gradativamente suspensos, uma vez que os participantes possuíam dificuldades para se
locomover até a universidade para participar das atividades do Grupo. Essa situação se tornou
ainda mais complexa durante o ano de 2017, pois houve a diminuição das bolsas de estudos
dos professores alfabetizadores pelo Ministério da Educação (MEC).
5

A metodologia desse GT era a mesma do primeiro, constituído em 2014.

6

Trecho retirado da ata de um dos encontros do GT em 2015.
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No ano de 2018, o PNAIC ofereceu vagas para as atividades de extensão universitária,
pois era preciso ampliar o debate sobre alfabetização escolar na formação inicial. A
expressiva procura de estudantes de Pedagogia pelas atividades extensionistas já indicava a
importância da relação docência, extensão e formação continuada e, em especial, para
alfabetização escolar. Muitos alunos falavam da obrigatoriedade de horas de extensão para
concluir a graduação e sobre a pouca oferta de projetos que envolvessem o tema da
alfabetização.
Ainda em 2018, a equipe PNAIC/UFRJ criou um espaço virtual de aprendizagem
como uma atividade ―EAD‖ 7, prevista no cronograma do MEC e para formações de
formadores das redes municipais. O grupo de extensão se encontra uma vez por semana e
uma de suas atividades envolve debater os relatos de experiências ou depoimentos dos
professores nesse espaço virtual, também conhecido como Plataforma PNAIC/RJ 8. Essa
proposta foi pensada para ultrapassar as barreiras encontradas pela diminuição dos recursos
destinados à formação presencial ao longo dos anos do PNAIC. Assim aumentar a integração,
diminuindo a distância entre os formadores(as) das diferentes regiões do Estado do Rio de
Janeiro por meio de um recurso virtual, fez-se necessário.
Para além, criar um ambiente que permitia ampliar a troca de experiência durante a
formação continuada entre os participantes do PNAIC/RJ, tanto daqueles do mesmo polo
quanto daqueles de outras regiões do Estado, por meio da reflexão, debate, aproximação do
cotidiano escolar e do contexto das práticas pedagógicas vivido por seus pares, foi
fundamental para o fortalecimento coletivo da classe docente e no enfrentamento do cenário
nem sempre aprazível que se impõe sobre a Escola pública.

7

Nessa versão do PNAIC, o MEC criou três categorias formativas que poderiam fazer parte do PNAIC:
atividades presenciais, atividades à distância e atividades em serviço. Assim, houve uma nova configuração
tanto do modelo de formação, como da carga horária da proposta formativa.
8

Acesso: http://pnaicrio.org/
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Fonte: arquivo PNAIC/UFRJ

Ainda em 2018, nos encontros semanais da extensão do PNAIC/RJ, as alunas da
graduação de Pedagogia falaram da falta que sentiam em ter um contato maior com a prática
docente durante a formação inicial dada pela Universidade. Trouxeram a dificuldade para se
imaginar alfabetizando crianças quando se formarem e que gostariam de se aproximar dos
desafios vividos por quem já atua no dia a dia escolar. Assim surgiu a motivação para o
retorno do GT ―Voz docente como perspectiva metodológica na formação continuada‖, como
forma de estabelecer um diálogo com os professores da Escola Básica 9. Era preciso colocar
os estudantes da Pedagogia em contato com os professores alfabetizadores e outros
profissionais das redes públicas. De acordo com Araujo et.al (2013), a extensão universitária
pode ser interpretada atualmente como:

As atividades de extensão universitária são promotoras da aproximação da
universidade com a comunidade; articuladoras de saberes acadêmicos e
sociais; estímulos para a reflexão e para a crítica, indo além do espaço
tradicional da sala de aula; e promotoras do deslocamento do espaço para a
formação para outros locais, favorecendo, assim, o desenvolvimento
humano e a transformação social [...] Com base nessas premissas, é que as
atividades de extensão universitária são consideradas instrumentos de
mudança das próprias instituições em que se desenvolvem e nas
comunidades em que estiverem inseridas. (p. 171)

Percebe-se que há uma transformação significativa no conceito de extensão
universitária, pois se desloca da ideia de um assistencialismo por meio de serviços para
melhor compreensão das realidades e das perspectivas culturais. Significa uma transformação
9

O Grupo de Trabalho permanece nos dias atuais e acontece toda última sexta-feira do mês.
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da própria ideia de Universidade e da finalidade do conhecimento científico. Ainda de acordo
com Araujo et.al (2013), a inserção de estudantes nas atividades extensionistas favorecem
experiências prévias para lidar com situações reais e isso pode diminuir as dificuldades com o
início da carreira profissional. Assim, essa experiência ajuda na preparação para o ofício, pois
leva a mudanças de postura diante da profissão. A reflexão e a percepção ampliada sobre
categorias como profissão, docência e alfabetização escolar são consideradas características
marcantes da extensão do PNAIC.
É importante ressaltar que a perspectiva teórico-metodológica atual do GT ganhou
mudanças significativas, se comparadas à sua criação no ano 2015. Os debates tornaram-se
temáticos e sempre planejados com a participação dos estudantes de Pedagogia, que
compõem a extensão do PNAIC. A cada encontro uma das alunas da extensão faz a relatoria
e os participantes presentes definem o tema para o debate do próximo mês. Nesse sentido,
pretende-se o desenvolvimento de uma perspectiva contínua, participativa e colaborativa que
favoreça melhor compreensão sobre as vozes dos professores e os sentidos da docência para
alfabetização. Cada encontro para síntese e debate sobre o GT faz com que os alunos
busquem a familiaridade e a identidade com a docência. Nos palavras dos estudantes, eles
estão aprendendo a lidar com valorização da profissão por meio do diálogo com os
professores da escola básica. São aprendizagens profissionais não vivenciadas nos estágios
curriculares ou na sala de aula do ensino superior.
De acordo com Addor e Lianza (2015), a extensão é um caminho fundamental para
criar o diálogo universidade-sociedade e é fundamental uma reflexão contínua sobre essa
prática. Justamente o trabalho dos estudantes com a análise das vozes a partir de temáticas
contribui para melhor compreensão de dilemas e desafios, bem como de se colocar no lugar
desse professor e em possível deslocamento de realidades sociais, culturais e profissionais.
Significa que as atividades extensionistas também se mostram potente na formação humana.
De acordo com Calderón (2011),

Sem dúvida alguma, a extensão universitária não somente traz desafios aos
núcleos de pesquisa científica – no sentido do contínuo questionamento
sobre a relevância social dos estudos realizados -, mas também, e
principalmente, às atividades de ensino, posto que não é fácil equacionar, no
âmbito didático-curricular, as especificidades técnicas com exigências da
educação para a cidadania que perpassam pela defesa dos direitos humanos
e de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, pela luta contra a
corrupção e pelo respeito à diversidade e à multiculturalidade. (p. 27)
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Novamente, para além de uma compensação de faltas de políticas sociais, é urgente
que junto ao ensino e à pesquisa, a extensão tenha notoriedade no ensino superior. De acordo
com Paulo Freire (1977), a extensão não pode se caracterizar pela transmissão de técnicas ou
conhecimento, mas se caracteriza como uma comunicação. Para o autor, o ser humano
sempre é incompleto e isso exige outro movimento para o ensino superior. A extensão precisa
transformar os estudantes e pessoas envolvidas em coautores do conhecimento. Para Freire, o
próprio termo da extensão já mostra a relação com ações que envolvem transformação do
mundo. Assim, a formação e a constituição dos conhecimentos são autênticas.
Após cada encontro do GT, esse processo de formação vai se intensificando, porque
os alunos da Pedagogia estão aprendendo a conhecer as diferentes realidades dos professores
do Estado do Rio de Janeiro e começam a perceber as naturalizações preconceituosas
apreendidas durante a trajetória pessoal e escolar, como já despontam para analisar a
possibilidade de repensar tais posicionamentos e, em especial, sobre o direito à educação.
Também iniciam uma aprendizagem sobre como lidar com os enunciados pelos professores
identificando as diferentes concepções que existem e convivem no dia-a-dia das escolas
públicas. Da mesma maneira, aprendem a partir dos conhecimentos profissionais trazidos
pelas crianças.
Por tudo o que foi dito, a formação de professores do PNAIC no estado do Rio de
Janeiro foi planejada e tomou com base alguns aspectos, como: a valorização do saberes
profissionais; as ―vozes docentes‖ como princípio formativo; a perspectiva dialógica; o
trajetória cultural, social e profissional dos professores.
A Universidade procurou desenvolver o diálogo, buscando na ―voz docente‖, os
caminhos para valorizar a ―palavra‖ do professor alfabetizador, bem como se tornou o
princípio formativo da modalidade presencial do PNAIC. Assim, as condições concretas da
comunicação verbal, produzidas a partir de discursos de diferentes ―vozes‖, com
posicionamentos ideológicos, políticos e pedagógicos, sejam semelhantes ou contraditórios,
garantiram questionamentos sobre as relações de controle, negociação, compreensão,
concordância, discordância e discussão sobre diferentes temas, como a valorização do saberes
profissionais; as ―vozes docentes‖ como princípio formativo; a perspectiva dialógica; a
trajetória cultural, social e profissional dos professores.
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Assim, as atividades de extensão para o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC) se desenvolveram em um período em que há alteração sobre o conceito de
formação continuada e a extensão universitária sofreu alterações sobre os sentidos desta no
ensino superior. Da mesma forma, os estudantes de Pedagogia trazem o desejo de
compreender os sentidos da docência e manifestam a necessidade de ―ouvir‖ os professores
da escola básica. Foi preciso dar continuidade algumas ações que foram interrompidas diante
de um cenário político, econômico, e consequentemente educacionais bastante conturbadas.
O Grupo de Trabalho (GT) ―Voz docente como perspectiva metodológica na
formação continuada‖ é recuperado, pois já fazia parte da proposta de extensão para
formação continuada de professores alfabetizadores e trazia um princípio formativo para
atividades extensionistas. Da mesma forma, os futuros pedagogos indicam o caminho:
precisavam compreender a importância da coautoria para estabelecer um diálogo significativo
e formativo com professores da escola básica. Assim, os planejamentos dos encontros
provocaram deslocamentos e compreensões sobre as experiências das docências vividas pelos
profissionais.
Enfim, a extensão universitária, a partir do processo de interlocução e
interdisciplinaridade, proporcionado pelo Grupo de Trabalho, favoreceu outros sentidos para
o ensino superior e vem ainda orientando os caminhos para formação do pedagogo e dos
rumos para valorização dos profissionais da educação básica.
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O processo de formação de formadores no contexto de uma proposta de
formação continuada: sentidos produzidos a partir de uma perspectiva de
alfabetização
Rita Simone Pereira Ramos
SME-RJ
Letícia Santos da Cruz
SME-RJ/UFRJ
Resumo : O texto apresentado configura-se como um relato de experiência. Nele trazemos reflexões
sobre a formação de formadores vivenciada de um processo de formação continuada de professores
alfabetizadores na Rede Municipal do Rio de Janeiro. A ação foi tecida a partir das experiências dos
professores alfabetizadores ao compreendermos a formação continuada como possibilidade do
professor ver-se inserido em um processo do qual ele é parte fundamental. Abordamos no relato de
experiência a formação como constituída por vários saberes, reconhecendo deste modo seu
inacabamento (BAKHTIN, 2003), entendendo que a profissionalização dos professores depende da
possibilidade de se constituir um saber próprio. A alfabetização é apresentada como processo
discursivo (SMOLKA, 2008, 2017) ao defendermos que a prática docente é a resposta ao
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tensionamento dos saberes docentes no contexto cotidiano e que esta se potencializa nos encontros,
produzindo novos discursos, conhecimentos e práticas docentes.

Palavras-chave: Formação Continuada, Formação de Formadores, Alfabetização.

Apresentação

Ao falar de apropriação de leitura e escrita, urge termos que discutir um assunto que
há muito vem sendo tratado sob várias implicaturas: o processo de alfabetização dos alunos
que caminha junto ao processo de formação dos professores. Ambos estes protagonistas
percorrem, paralelamente, a mesma trajetória, o mesmo objetivo, o mesmo ideal, pois é
significativa e contundente a importância dada à construção coletiva e interativa deste
movimento.
Freire (1978) enfatiza que a alfabetização não está relacionada ao método. A
concepção de alfabetização que oportuniza a democratização da cultura, a reflexão sobre o
mundo e o lugar do homem como ser ativo do processo de aprendizagem é adequada à
perspectiva de que é o aluno sujeito do processo e não, mero espectador e objeto dele.
Sob esta ótica, o grupo composto por cinco professoras formadoras da 9ª
Coordenadoria Regional de Educação se estabelece a fim de atender a um projeto da
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em 2018, de formação continuada
mensal a um ―time de 2500 professores alfabetizadores, com a meta de fazer com que alunos
cheguem ao final do 2º ano do Ensino Fundamental sabendo, de fato, ler, escrever e fazer
operações numéricas‖1. Em nível regional, a formação das professoras alfabetizadoras na 9ª
Coordenadoria chegou a 165 professores.
Na perspectiva de dimensão de um diálogo como ponto focal dos caminhos admitidos
como legítimos no processo de formação docente da 9ª Coordenadoria, considerando-se,
aqui, o trabalho avaliado, frequentemente, a partir das demandas da própria Rede, Professores
Regentes Alfabetizadores, em turmas de 1º ao 3º ano de escolaridade passam a frequentar,
por adesão individual, mensalmente, os encontros de formação previstos em calendário
definido pelo Órgão Central. Para que o movimento formador obtivesse um fluxo constante,
1

Disponível em http://riotour.rio/web/sme/exibeconteudo?id=7606652. Acesso em 26-05-2019
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definido e organizado, dois pressupostos são importantes destacar nas ações regionais
promovidas e planejadas pela 9ª Coordenadoria: (a) o ponto norteador da formação, ou seja,
o olhar aguçado e atento na coletividade, nas relações de pertencimento deste Professor a um
grupo, em um (quase) pacto de interesse mútuo (formador e formando) e (b) as
(inter)relações geradas no processo pré e pós formação continuada, ou seja, a crença de que
um processo de formação docente acontece com o outro e não para o outro, em um
movimento contínuo e flexível.

As vozes que constituem nossa experiência de formação

Atualmente, vivemos em um contexto educacional repleto de ações políticas voltadas
para a Formação Continuada de Professores, visto que o professor cada vez mais precisa estar
habilitado para lidar com diversos conhecimentos. Entretanto, a formação continuada para
além de uma ação em que o professor muitas vezes é encaminhado, indicado a participar,
precisa ir ao encontro das necessidades reais que emergem da prática, configurando-se de fato
como necessidades da própria demanda do professor, de uma busca por aprimorar e agregar
saberes à prática, conhecimentos significativos que constituem a sua prática e como um dos
caminhos a serem seguidos enquanto professor-aluno-pesquisador em busca de novas
práticas.
Para Kemmis (1987), refletir criticamente significa colocar-se no contexto
de uma ação, na história da situação, participar de uma atividade social e ter
uma determinada postura diante dos problemas. Significa explorar a
natureza social e histórica, tanto de nossa relação como atores nas práticas
institucionalizadas da educação, quanto da relação entre nosso pensamento e
ação educativos. (CONTRERAS,2002, p. 163).

Ao considerarmos que cada pessoa é constituída por várias dimensões e modos de ser
e estar no mundo, compreendemos também que o processo de formação se dá em dimensões
e modos diversificados. Segundo Bakhtin (2003, p.274), todo discurso sempre está fundido
em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma
não pode existir. Para ele, o discurso enquanto enunciado relaciona-se a uma unidade de
comunicação contextualizada, não é uma conclusão final, visto que para cada contexto podese tomar significados diferentes. Seu sentido está posto no acabamento dado por parte de
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quem está recebendo, ouvindo ou lendo assim como, quem o produz está sendo afetado por
outros enunciados, aos quais também atribui sentidos e acabamentos.
O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real,
precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso, a qual
termina com a transmissão da palavra ao outro, por mais silencioso que seja
o ―dixi‖ percebido pelos ouvintes [como sinal] de que o falante terminou.
(BAKHTIN, 2003, p.275)

O enunciado, nessa perspectiva, pode ser tomado como uma forma de se dizer, a partir
do momento que é visto não como o pronunciamento de palavras ou expressões, mas também
como as vozes de muitos que o constituem. O sentido está sempre sendo construído a partir
de outras concepções também construídas anteriormente. A voz de quem o produz está
sempre ligada às outras vozes. Segundo Bakhtin (2003), o sujeito se constitui no espaço de
interação, seu conhecimento é fundamentado no discurso e em efeitos de sentidos produzidos.
Na dimensão da formação de formadores de professores, a formação continuada se
constitui como possibilidade para que o professor repense suas práticas e se perceba como
autor e como sujeito histórico de conhecimentos que reverberam em sua trajetória
profissional ao vivenciar como formador que ―O conhecimento é sempre uma relação que se
estabelece entre a prática e as nossas interpretações da mesma; é a isso que chamamos de
teoria, isto é, um modo de ver e interpretar o nosso modo de agir no mundo‖ (GHEDIN,
2012, p.152).
O professor formador não é aquele que produz respostas, mas aquele que possibilita a
produção de questões sobre a prática docente a serem problematizadas no espaço formativo.
Deste modo, a formação constitui-se como inacabamentos e não como uma conclusão final,
visto que para cada contexto pode-se tomar significados diferentes. Tais problemáticas são
sempre ressignificadas no contexto escolar, produzindo outros sentidos, outras demandas e
outros enunciados a serem (re)problematizados.
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. Nesse
sentido, o inacabamento está no movimento do professor em busca de novas formas, a partir
também da teoria, de fazer o que ele já sabe fazer, produzindo outros sentidos. Mas, para ele
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perceber o que ele já sabe, faz-se necessário que ele se desloque de seu lugar de professor,
olhe para essa prática e retorne a ela transformado por esse olhar.
Nóvoa (2017) nos leva a pensar, ou melhor dizendo, a repensar a formação de
professores com caráter de profissionalismo docente. Ele propõe que esse caráter se construa
em torno do conceito de posição que ―por esta via, afasta-se de uma visão determinista para
se colocar num campo de formação e de poderes em que cada um constrói a sua posição em
relação consigo mesmo e com os outros‖ (BOURDIEU 1991 apud NÓVOA 2017, p. 1119),
não se trata de uma relação que se refere às qualidades ou habilidades essenciais para
tomadas de decisões, mas sim, em torno das potencialidades constituídas no processo de
tomada de posições.
A partir disso, ele traça cinco formas de pensar a formação profissional dos
professores: a primeira diz respeito a construção de uma atitude pessoal enquanto profissional
o que evidencia a posição como uma postura; um segundo aspecto refere-se a posição como
uma condição em que, por dentro da própria profissão docente é constituído como um lugar
de ações, produções, reflexões e sentidos de desenvolvimento; em terceiro lugar a posição é
tida como a criação de uma forma própria de agir, organizar e conduzir o trabalho, diz
respeito portanto, ao estilo do trabalho do professor; a posição evidencia também, em quarto
ponto, a capacidade de sempre encontrar novas formas de atuar, o que o autor chama de
rearranjo; por fim, como quinto ponto, a posição diz respeito a opinião como forma de
intervenção e de afirmação da profissão. Mais do que olhar, como professores formadores,
para a prática dos professores e identificar os equívocos, cabe pensarmos caminhos em que as
dicotomias possam ser superadas, constituindo um novo olhar para encontrarmos caminhos
que nos levem, a talvez, superar tais dicotomias.
Estar sendo professor formador requer uma tomada de posição no sentido de agregar
processos alteritários em que estes se efetivam ao passo que compreendem a esfera de
responsabilidade e responsividade implicados nessa dinâmica. A forma como o professor
formador lança mão dos conhecimentos postos para organizar e desenvolver o trabalho
educacional indica a natureza de seu trabalho. Isso diz respeito a qualidade de suas ações e
não somente a forma de se manifestar a favor ou contra conteúdos, métodos, concepções ou
aos modos de fazer. Diante disto, é possível articular que uma das fragilidades que marca a
profissionalização dos docentes se refere a como o professor se expõe diante da
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especificidade do seu fazer, como ele assume seus conhecimentos dentro do contexto ao qual
encontra-se inserido. Não se trata somente de escolhas de quais conhecimentos lançar mão ou
não, mas, também, de se colocar como quem detém um conhecimento que lhe autoriza a
afirmar (e se afirmar) nos lugares, nas ações, reflexões e sentidos produzidos.
Para abordar a formação continuada como um espaço propício para o professor
refletir sobre a sua prática, tomamos a perspectiva da formação do professor como formador
de formadores compreendendo que este processo tematiza o fazer pedagógico trazendo à tona
a cena da sala de aula. A partir desta perspectiva, é possível fazer uma relação com o
paradigma do professor reflexivo, que elabora suas compreensões no próprio processo de
atuação.
Segundo Chõn (1983 apud Contreras 2002, p. 139) na reflexão da ação, os
profissionais costumam agir sob alguns referenciais relativamente estáveis: 1) as linguagens –
meios e repertórios que usam para descrever a realidade e realizar suas experiências; 2) seu
sistema de valores – serve para identificação de situações problemáticas, diálogos reflexivos
e avaliação dos seus questionamentos; 3) sistema de compreensão – pelo qual percebem e dão
sentido aos fenômenos e 4) a forma como definem seu papel – pela qual suas ações são
propostas e por meio da qual fixam seu cenário institucional. Assim, produz-se uma
consciência sobre suas ações e sobre os efeitos do que foi realizado, do que não foi realizado
e sobre o que poderia ter sido realizado.
Assumimos essa perspectiva para compreendermos a formação continuada, sobretudo
no que diz respeito aos modos de constituição dos formadores. Assim, a formação docente se
constitui como parte importante do processo docente de reflexão na ação, quando possibilita
um diálogo voltado para o aperfeiçoamento do trabalho do professor. Juntamo-nos ainda a
Tardif (2011), que aponta o saber do professor em íntima relação com o trabalho dele na
escola e na sala de aula. O professor tem vários saberes, mas o que se destaca dentre todos é o
que se impulsiona pela vivência. Para este autor, o saber está a serviço do trabalho, pois é a
partir de uma releitura de mundo, por via da formação continuada, que se abre espaço para
um movimento dos saberes docentes.
Para além dos saberes que emergem da vivência, estão os saberes propiciados pelas
interações constituídas no campo da formação continuada, segundo Andrade (2011, p. 325):
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As interações permitem situar os momentos de troca discursiva para se
observar e apontar as faces dos interactantes em pleno processo de
constituição. Porém, apenas podem ser compreendidas numa dimensão
discursiva pela tensão entre posições que ali se realizam, na enunciação da
formação, em pleno ato de discurso.

Assim, a formação do formador de professores é produzida como resposta ao
tensionamento do próprio contexto, como no processo de reverberação, em que um som
propagado vai de encontro a uma superfície que o devolve após o impacto. A formação do
formador de professores caracteriza-se como resposta a uma demanda em que são produzidos
deslocamentos dos sujeitos visto que, ―Não há posição solitária, identidade isoladamente
constituída, mas apenas podemos conceber discursos, que se dão em eventos concretamente
enunciados, entre dois, pelo menos‖. (BAKHTIN apud ANDRADE,2004). O processo de
formação acaba sendo regulado pela circulação dialógica dos lugares que a formação
representa. Uma formação em que não está em questão somente um vir a ser professor, mas
sim a formação de alguém que consegue problematizar seu fazer, que se depara com o que
faz e com o que outros entendem que ele faz.
Da experiência do encontro entre professores aos modos de se constituir professoras
formadoras pelo viés de uma concepção de alfabetização
O encontro com o outro é então inteiramente entregue ao acaso, assim como
os efeitos desse encontro são totalmente imprevisíveis
(AMORIN, 2004, p.224)

O grupo de formadoras, composto por 5 professoras componentes da Gerência de
Educação da 9ª CRE, se constituiu pela demanda de uma proposta a ser desenvolvida em toda
a Rede Municipal do Rio de Janeiro. Entretanto, considerando a perspectiva de formação
continuada que fundamenta nosso trabalho, foi possível desenvolver uma ação de formação
das professoras alfabetizadoras movida pela dimensão do diálogo como constituinte dos
caminhos adotados.
A experiência de formação das professoras alfabetizadoras da 9ª CRE configurou-se
como espaço/tempo de constituição de formadoras, diante a uma demanda de estudo e
planejamento. Prado (2008. p. 1) pontua que ―é preciso que haja uma intencionalidade
explícita provocada também por algum elemento externo ao contexto das ações repetitivas do
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dia a dia da vida escolar para colocar em marcha esse processo‖; neste sentido, o nosso grupo
de professoras formadoras foi se constituindo na rotina cotidiana de pôr em movimento a
formação das professoras alfabetizadoras a partir de uma demanda do contexto, permeada por
concepções de formação e de alfabetização.
A constituição do grupo de formadores se configurou ao longo do ano de 2018 de
modo transitório devido as diversas ações que a Gerência de Educação da 9ª CRE tem, o que
implicou a entrada e saída de algumas formadoras nos primeiros meses de formação.
Considerando que as formações com as professoras alfabetizadoras aconteciam uma vez por
mês, a inconstância das professoras formadoras não permitiu de imediato a constituição de
pertencimento ao grupo, tanto para as professoras formadoras quanto para as professoras
alfabetizadoras. Entretanto, a identificação, logo no início, que tal característica fragilizava o
desenvolvimento das ações, possibilitou a reorganização da equipe a partir de prioridades assumir a voz docente como fio condutor do processo formativo e a perspectiva discursiva de
alfabetização - como orientadora das discussões sobre alfabetização.
A partir da clareza sobre essas duas prioridades a equipe de professoras formadoras
foi se configurando dialogicamente. Os encontros de planejamento das ações de formação
envolviam as considerações das avaliações apontadas pelas professoras alfabetizadoras nos
encontros de formação, o estudo das temáticas relacionadas à alfabetização que eram
previamente indicados pela Secretaria de Educação assim como a reflexão contextualizada
das temáticas sobre a alfabetização com nossa realidade, a organização do material formativo
e espaço de acolhimento. Os momentos de planejamento caracterizavam-se de forma
dialógica, 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. ―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).
Neste sentido, as professoras formadoras foram se constituindo à medida em que
acolhiam as falas das professoras alfabetizadoras, suas demandas e anseios e, a partir dos
sentidos produzidos por esses discursos nos espaços de formação, propunham a
(re)composição do processo formativo, colocando diante de nós a possibilidade da elaboração
de um trabalho autoral. Para Bakhtin (2003), o autor não pode viver seu próprio acabamento
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nem agir sobre ele, por isso ele diz que se faz necessário o acabamento inacabado. O nosso
acabamento só é possível pelo olhar do outro e por dentro da relação, é a partir das interações
que nos ligamos aos outros, seja explicitamente ou implicitamente. Mesmo que as temáticas
fossem previamente indicadas ou direcionadas por outras instâncias, ao considerarmos a
dimensão de nosso processo autoral na organização das formações, a ressignificação
acontecia em consonância com nossa singularidade, constituída pelo que era também singular
para as professoras alfabetizadoras.
Nesse processo, não são os saberes que lhes são próprios, mas a
reorganização destes, efetuada de forma singular. Esse movimento ativo é o
que de mais próprio de cada sujeito poderemos encontrar, embora haja
recorrência entre sujeitos. Não há portanto, propriedade desses saberes, mas
há diferentes processos de apropriação. (ANDRADE, 2004, p. 86)

O grupo de professoras formadoras foi se constituindo ao longo do processo de
compreensão de que falar sobre alfabetização implica ligar-se a concepções. Gontijo (2014)
destaca que a busca em diversos campos do conhecimento por uma definição do termo
alfabetização levou à elaboração de quatro formas para compreender o processo de
alfabetização, conceitos esses que têm embasado políticas mundiais nas últimas décadas.
A primeira forma de compreender a alfabetização a defende como um conjunto
autônomo de competências. Tal perspectiva ganhou espaço no Brasil a partir dos métodos e
materiais para o ensino da leitura e da escrita de marcha sintética assim como analítica que se
fundamentam na lógica de um modelo que leve à aquisição de competências para ler e
escrever. Há os que defendem que os fonemas, letras e sílabas devem ser ensinados e
compreendidos para que as crianças leiam unidades de sentido (palavras, frases e textos). Por
outro lado, existem os que apoiam a ideia de que as unidades de sentido são os pontos de
partida para a alfabetização. Ainda é possível identificar o crescimento de uma ênfase à
fonética, nas palavras, na ortografia e no vocabulário, no sentido de criar técnicas que
desenvolvam a consciência fonológica, perspectiva esta que considera a escrita como uma
ação de transcrição da oralidade.
A segunda compreende a alfabetização como aplicada, praticada e situada. Os limites
da alfabetização como competências são identificados e um dos primeiros marcos desse
momento vem como o conceito de alfabetização funcional que compreendia, nos anos 60 e
70, a ideia de que ler, escrever e calcular se davam de forma igual para todos pois, não tinha
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relação com o contexto social e cultural dos sujeitos envolvidos no processo. Tal ideia é
superada a partir do momento em que o contexto social é considerado para a prática de
alfabetização, que passa a ser concebida como prática social integrada aos contextos
específicos das sociedades. O conceito de pessoa analfabeta é ressignificado, pois pessoas
consideradas analfabetas conseguem participar de práticas sociais que envolvam a leitura e a
escrita, adquirindo assim vivências e conhecimentos sobre a leitura e a escrita nesses espaços.
A terceira compreende a alfabetização como processo de aprendizagem e considera
que as pessoas são alfabetizadas à medida em que aprendem, pois, a alfabetização é um
processo ativo e global e não somente uma intervenção específica. Incorporam-se nesse
conceito os estudos de Ferreiro e Teberosky, que contribuem para o rompimento de um
modelo de alfabetização autônoma assim como, com os métodos de marchar sintética. Seus
estudos levaram os professores a buscarem formas educativas que permitissem às crianças
compreender suas experiências com a aprendizagem, contribuindo com um olhar em relação
à prática da avaliação da escrita baseado em etapas evolutivas da forma de desenvolvimento
da escrita – pré-silábica, silábica, silábica-alfabética e alfabética.
A quarta compreende a alfabetização como texto, privilegiando o discurso expresso
no mesmo. A alfabetização insere-se, portanto, no contexto de práticas sociopolíticas em que
a escola tem papel de pertinência para a vida dos alunos, sendo a linguagem o meio pelo qual
a comunicação se efetua.
A concepção da alfabetização como texto, que enfatiza a dimensão do discurso
expresso no texto, marca o lugar do qual falamos de alfabetização. A perspectiva discursiva
de alfabetização (SMOLKA, 2008, 2017) possibilitou colocar em cena a prática docente,
tanto das formadoras quanto das professoras alfabetizadoras, em processos de alteridade na
construção de conhecimentos, o que nos levou a compreender que as interações são práticas
alteritárias ―o que significa que o singular das interações que são sempre únicas torna-se
plural e que o imponderável de cada enunciação pode ser analisado, embora e justamente
porque seja sempre imprevisível.‖ (ANDRADE, 2017, p. 524).

Nesta perspectiva de

alfabetização, segundo Smolka (2017), há ―um certo modo de conceber a linguagem e o
desenvolvimento humano, de se conceituar as intrínsecas relações entre o desenvolvimento
humano

e

a

linguagem

como

produto/produção

histórica

constitutiva

desse

desenvolvimento.‖ (p. 32), o trabalho com a língua não parte de processos prescritivos, de
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ações meramente de codificar e decodificar palavras que posteriormente serão usadas para
produzir textos, ela parte da necessidade de produzir sentidos com e pela língua nas relações
de interações.
A experiência do encontro – com o outro, com a palavra do outro, como o texto do
outro, com os gestos do outro – expressa a dimensão da perspectiva discursiva em seu sentido
dinâmico. É no e pelo encontro com o discurso outro que os espaços de elaboração de
sentidos são constituídos e o processo alteritário efetiva-se, ao passo em que se compreende a
esfera de responsabilidade e responsividade implicados nessa dinâmica. Para Bakhtin (2003),
―todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau‖ (p.272), nesse
processo de falar/ouvir somos alterados em nossas constituições pelo outro falante/ouvinte
que confere uma visão de mim, fora de meu alcance, de seu ponto de vista, ao mesmo tempo
em que tem uma visão sua, por mim, de meu ponto de vista.
A alfabetização passa a ter como possibilidade prática a organização da língua a partir
das necessidades de uma prática de linguagem que abarca as necessidades da organização do
pensamento, sentimentos e gestos; da dimensão sonora da língua em seu funcionamento, da
dinâmica de compreensão das mais variadas possibilidades de perguntar, responder, perceber,
falar, contar, narrar, inferir, constituindo novas formas de ensinar e aprender.
Deste modo, a escrita não é apenas um ―objeto de conhecimento na
interação. Não se trata, então, apenas de ―ensinar‖ (no sentido de transmitir)
a escrita, mas de usar, fazer funcionar a escrita como interação e
interlocução na sala de aula, experienciando a linguagem nas suas várias
possibilidades. No movimento das interações sociais e nos momentos das
interlocuções, a linguagem se cria, se transforma, se constrói, como
conhecimento humano. (SMOLKA, 2008, p. 45).

Sendo assim, o foco coloca-se em como o professor alfabetizador propõe espaços de
interações, nos quais a oralidade, a leitura, a escrita e a análise linguística circulem
impulsionando outras formas de falar, ler, escrever e compreender a língua. O conhecimento
e necessidades do professor juntam-se ao conhecimento e necessidades dos alunos,
produzindo experiências com a linguagem que abrirão espaços para a criação de outros
sentidos e é nesses espaços que a língua e os conhecimentos sobre ela e dela são explorados e
detalhados; tanto o professor quanto os alunos encontram um modo de operar com a língua
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em experiências únicas. Portanto, cada prática alfabetizadora é constituída na relação dos
sujeitos envolvidos, os saberes mobilizados dizem respeito às necessidades daquele contexto.
A partir da concepção discursiva de alfabetização, que aponta a produção de sentidos
dos discursos por via das interações, as professoras formadoras, imersas nesse contexto de
reflexão sobre a prática alfabetizadora, se permitiram problematizar as próprias práticas como
professoras alfabetizadoras - que são ou já foram em determinado momento de suas vidas
profissionais - em um movimento de produção de discursos significativos também para elas.
Falar sobre a alfabetização em uma perspectiva discursiva não é tarefa fácil, principalmente
diante de demandas que apontam resultados eficientes, métodos infalíveis e práticas muitas
vezes direcionadas que ―compensam‖ muitas vezes a falta de tempo do professor para
organização do seu fazer pedagógico. Assumir tal perspectiva caracterizou-se como um
desafio de aprendizagem para as professoras formadoras no próprio ato de ensinar, se
configurou como compartilhamento e produção de sentidos pela produção coletiva.
A alfabetização como processo discursivo coloca em cena sujeitos para se
constituírem a partir de seus próprios discursos ao mesmo tempo em que constituem o outro,
sejam estes adultos – professoras formadoras e professoras alfabetizadoras, ou crianças –
alunos no espaço escolar em processo de alfabetização.
Considerações
A experiência e reflexões aqui postas dizem respeito ao modo como acreditamos, e
pudemos vivenciar, ser possível para o professor alfabetizador criar seu espaço de autoria
para que também a criança possa aprender nesse espaço autoral a ser também autora de seus
textos. A defesa por uma alfabetização discursiva não diz respeito a uma indicação de
procedimentos sobre a escrita, de uma receita ou de um modo operacional, mas sim, diz
respeito a apropriação por parte do professor e do aluno de seus lugares de protagonismo em
suas práticas.
É possível afirmar, a partir da experiência vivenciada, que a perspectiva de
alfabetização discursiva leva o professor a trazer para dentro do espaço de sala de aula, um
processo em que ele organiza o seu fazer em prol do aluno. Assim como, no espaço de
formação as professoras alfabetizadoras trouxeram para o espaço formativo seus processos,
incitando o grupo de formadoras a ressignificações, na sala de aula com as crianças não é
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diferente. Todos os espaços de formação, de adultos ou crianças, se constituem em um
processo reverberativo, de afetamentos e retornos dos modos como cada um foi afetado. A
prática docente diária torna-se, portanto, um aprendizado sobre aquilo que ele já faz,
impulsionado pela necessidade das produções de discursos que circulam naquele espaço. O
professor, quando estimulado e orientado com credibilidade, é capaz de colocar em evidência
o que ele sabe.
Enquanto equipe de formadoras, defendemos que a perspectiva de alfabetização
discursiva possibilitou o desenvolvimento de um processo de formação continuada que
pressupôs entender que o professor tem uma reflexão sobre sua prática, mas que é preciso que
ele produza uma reflexão sobre sua própria reflexão, o que significa ―afirmar que o professor
que age consciente de sua função também propõe a si mesmo experiências que
contextualizam sua própria vivência.‖ (CRUZ, 2014). Para que tal processo se consolide, a
consciência sobre a prática docente precisa se constituir de modo que a responsabilidade pelo
que se faz seja ao mesmo tempo resposta às demandas existentes na vida cotidiana.
A experiência da formação de professoras alfabetizadoras nos possibilitou, enquanto
equipe de professoras formadoras, compreender que, em nosso processo de (auto)formação,
evidenciam-se uma potencialização do saberes docentes de cada formadora da equipe, ao nos
tornarmos sujeitos do processo de formação e sentidos produzidos individual e coletivamente,
como apontam Marcos Arruda e Leonardo Boff (apud Soligo e Prado 2008). A colaboração
superou uma lógica de oposições pelo movimento de estudo, reflexão teórica e prática a fim
de produzir sentidos para ser e estar na profissão docente.
Construímos atitudes pessoais de movimento em direção ao outro, ao nos colocarmos
no lugar de escuta e acolhimento; estabelecemos condições que possibilitaram lugares de
ação, reflexão e sentidos, criando uma forma própria de agir e pensar o nosso trabalho,
encontrando caminhos possíveis de atuação. Ao assumirmos uma perspectiva de
alfabetização como fio condutor do processo formativo das professoras alfabetizadoras em
nossa regional, assumimos como formadora um processo de produzir intercessões, encontros,
diálogos e estilos para ser e estar na profissão docente, em um encontro no qual a todo
momento fomos marcadas pelo imprevisível. Este imprevisível que nos levou a criar outras
formas, que disse sobre nós e para nós.
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Territórios colaborativos pela educação: uma experiência de formação
continuada de educadores.
Elisabete Regina da Silva Monteiro
Instituto Chapada de Educação e Pesquisa - ICEP
Resumo: Esse artigo apresenta a trajetória do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa vivida há
mais de 20 anos junto a redes públicas de mais de trinta municípios. Sua atuação tem por base o
conceito de rede colaborativa definido como um processo de captação, articulação e otimização de
energias, competências e recursos, gerando um sistema de relacionamentos que organiza indivíduos e
instituições em torno de um objetivo comum: a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Descreve a
Tecnologia de Implantação de Territórios Colaborativos pela Educação que implica em três linhas de
ação: a formação continuada articulada com a mobilização sociopolítica e a produção de
conhecimento. Aborda ainda sobre a concepção de alfabetização defendida pela instituição que
pressupõe a garantia do acesso à diversidade de situações comunicativas de uso da linguagem, bem
como da oportunidade de refletir cotidianamente sobre as características e o funcionamento da escrita
alfabética em sala de aula.

Palavras-chave: Formação, Alfabetização, Aprendizagem.

Contexto histórico da experiência

O Instituto Chapada de Educação e Pesquisa - ICEP é uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP que atua na Bahia, com sede em Seabra, na
Chapada Diamantina. Nasceu de uma história iniciada em 1999 com investimento,
comprometimento e participação coletiva em prol da qualidade da educação pública, a partir
de um projeto de educação, o Projeto Chapada, construído e implementado por professores,
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ONGs e Secretarias Municipais de Educação. Desse trabalho coletivo e a partir dos resultados
alcançados, em 2016 constitui-se uma organização que acredita na educação como principal
instrumento de inclusão, de pessoas espalhadas em mais de 30 municípios do Brasil, a maior
parte deles na Bahia de crescimento social e democracia. Toda a história do Projeto Chapada,
tornou viável o nascimento do Instituto Chapada, que traz em sua trajetória a força das
parcerias e da ação coletiva de todos os seus atores, e que permanece até o presente atuando
na melhoria da educação pública. Pode também ser definido como uma rede que mobiliza
toda a comunidade escolar – de secretários municipais de Educação a professores – e que já
conta com centenas.
A missão do ICEP implica em contribuir para a melhoria da qualidade da educação
pública, por meio do apoio à formação continuada de educadores e de gestores educacionais,
bem como da criação e mobilização de redes colaborativas, com vistas ao fortalecimento do
ensino formal e das políticas públicas educacionais.
Todos os debates e planejamentos para a construção do Instituto Chapada de
Educação e Pesquisa foram fortemente marcados pelo histórico e pelas características
regionais da sua origem cujo o cenário aponta um dos menores Índices de Desenvolvimento
Humano do Estado da Bahia.
A Chapada Diamantina, região central do Estado da Bahia, é marcada por belezas
naturais e uma história carregada de riquezas advindas da exploração do garimpo de
diamantes no século XVIII e de lutas pelo poder entre os coronéis. Atrelado a este passado, a
região carregou por muito tempo, indicadores sociais negativos, em especial no campo da
educação, o que passou a mudar de forma substancial nos últimos 20 anos, a partir da
constituição de um Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE com uma organização
intermunicipal voltado para a formação de educadores.
O Território de Identidade da Chapada Diamantina, localizado no centro do Estado
da Bahia, instituído pela lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, é composto por
23 municípios: Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iraquara,
Itaetê, Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do Chapéu, Mucugê, Nova Redenção,
Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Seabra, Souto Sores, Utinga e Wagner,
com uma ·área total de 30.458,88 Km2 (SEI, 2010).
Figura 1:
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arquivos
do ICEP dos municípios
Até meados de 1995, como pontua (ABRUCIO,Fonte:
2017),
a educação

da Chapada Diamantina não era concebida enquanto prioridade pelos gestores. Fruto disso, é
que as secretarias municipais de educação não tinham, sequer, uma estrutura pedagógica
mínima que pudesse, ao menos, pensar e articular a educação municipal, nem preparar seus
professores com vistas a oferta de um ensino mais eficiente. A partir destes e de outros
elementos, os resultados educacionais se apresentavam de forma bastante negativos.
Com este cenário, surgiu o Projeto Chapada, iniciativa que contou com a
participação inicial de 12 municípios: Boa Vista do Tupim, Boninal, Ibitiara, Iraquara,
Jacobina, Lençóis, Mucugê, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Seabra e Souto Soares,
constituindo-se num arranjo colaborativo de formação de equipes técnico-pedagógicas,
coordenadores pedagógicos e professores das séries iniciais do Ensino Fundamental.
Neste movimento, como sinalizam Inue; Oliveira (2016), surge a semente do ADE
no Brasil:
Quando o ICEP começou a trabalhar na articulação de municípios visando a
cooperação para a formação de professores, em 2000, antecipava, com a
constituição de um território colaborativo, uma configuração que seria
posteriormente incorporada às discussões macro-políticas e norteariam o
debate sobre como alcançar a qualidade no ensino público brasileiro (INUE;
OLIVEIRA, 2016, p. 35).

Surge dessa ação, a constituição do Arranjo de Desenvolvimento da Educação da
Chapada Diamantina, articulando os municípios interessados na participação dos processos
de formação continuada, cujo quadro atual conta com municípios pioneiros desta
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colaboração, quanto outros das mais distintas regiões do Estado da Bahia, que passaram a
constituir este arranjo.
O ICEP trabalha principalmente, mas não apenas, com a formação continuada de
coordenadores pedagógicos, professores, diretores escolares e equipe técnica das Secretarias
de Educação, articulada ao contexto de trabalho. O problema que levou aqueles doze
municípios a construir o projeto inicial foi a necessidade de superar o fracasso escolar que se
traduzia em altos índices de crianças não alfabetizadas até o final dos anos iniciais do ensino
fundamental. Ainda hoje o ICEP atua na perspectiva de uma alfabetização em que os
estudantes possam se tornar leitores capazes de ler e entender textos, bem como de escrevelos de forma que outrem possa entendê-los.
Figura
2

Tecnologia dos territórios colabarativos pela educacão do ICEP e sobre as ferramentas
à serviço da qualidade na educação e da aprendizagem dos estudantes.
Fonte: arquivos do ICEP

Quando pensamos no analfabetismo funcional, os dados nacionais são dramáticos.
Sete em cada dez jovens, que conseguem terminar o ensino médio, possuem sérias
dificuldades em ler com desenvoltura, interpretar textos e promover associações de ideias,
formulando novos pensamentos. Indo para a realidade da região nordeste, o drama ganha
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escala ainda maior. A defasagem idade - série está na ordem dos 4 anos; a evasão escolar é
acentuada e o modelo de ensino proposto pela escola, via de regra não se apropriou das
ferramentas digitais, que bem utilizadas, tanto podem contribuir para facilitar e potencializar
o aprendizado, a pesquisa, a interatividade e a cooperação.
Os números demonstram, portanto, que o problema da educação não está
relacionado apenas à questão do acesso às escolas, mas à qualidade do ensino nelas ofertado.
Fruto da universalização do ensino básico nota-se como o sistema educacional tornou-se um
dos maiores do mundo. São mais de 197,5 mil escolas públicas e privadas, que oferecem
educação infantil, básica e ensino médio alcançando a marca de 52,6 milhões de alunos,
atendidos por 2 milhões de professores1. Contudo, em se tratando de qualidade, o país deixa a
desejar, especialmente quando analisado frente aos avanços tecnológicos do mundo
contemporâneo.
A Tecnologia Integrada de Implantação de Territórios Colaborativos pela
Educação, desenvolvida pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, articula ações
estratégicas consideradas fundamentais para ampliar as possibilidades de aprendizagem dos
estudantes:
Figura 3

A primeira ação estratégica consiste na implementação de uma ―cadeia de formação
continuada‖ dos educadores das redes de ensino. Em alusão à cadeia alimentar, entende-se
que num sistema público de ensino, todos os sujeitos precisam estar em formação, para que
1

http://www.brasil.gov.br/navegue_por/noticias/textos-de-referencia/educacao-no-brasil
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os resultados da aprendizagem dos estudantes sejam qualificados. Por este motivo, é
fundamental instituir uma dinâmica de formação no interior das redes de ensino, na qual os
próprios sujeitos se responsabilizem pela formação continuada uns dos outros. Além disso, é
imprescindível que as ações formativas estejam diretamente relacionadas às práticas
profissionais de cada sujeito e à gestão da aprendizagem dos estudantes.
A segunda ação estratégica é de mobilização sociopolítica dos sujeitos vinculados ao
contexto educacional. Para isto, devem ser realizadas ações de mobilização inicial, nas quais
os educadores, gestores e comunidade participem das decisões e responsabilidades a serem
assumidas. Na sequência, é fundamental a participação dos diversos sujeitos sociais no
monitoramento das condições necessárias para a consolidação do Território Colaborativo pela
Educação. Além disso, a Tecnologia do ICEP também coloca forte assento na
institucionalização da dimensão pública do ato de educar, através da formação de espaços de
intercâmbio no âmbito escolar e municipal, Regional e Territorial.
A Tecnologia Integrada de Implantação de Territórios Colaborativos pela Educação
revela-se como uma metodologia interessante porque, quando articuladas entre si, cada uma
das ações estratégicas é amplamente potencializada pela outra. Por este motivo não se
estabelece níveis de hierarquia entre as ações estratégicas. Todas são igualmente relevantes e
fundamentais para a Implementação de Políticas Públicas Municipais de Formação
Continuada, que de fato se comprometam com as mudanças efetivas no contexto
educacional.
A implementação da cadeia distributiva de formação continuada se potencializa
quando os educadores, gestores e comunidade assumem a responsabilidade de sugerir e
monitorar propostas para melhoria da educação do seu município e da sua região. Além disso,
através da formação de redes colaborativas, seja no âmbito escolar, municipal ou
intermunicipal, os educadores percebem que as possibilidades de qualificação se ampliam
significativamente quando a interação com seus pares passa a se configurar como uma
condição e um direito do exercício profissional. Participar de uma rede na qual é possível
aprender de forma colaborativa e como consequência disto, se corresponsabilizar pela gestão
da aprendizagem dos estudantes da rede de ensino, devolve aos professores a dimensão
política do ato de educar. Desta forma, conscientes dos direitos e deveres da atuação docente,
comunidade e educadores, se articulam para assegurar a continuidade das políticas públicas
educacionais, minimizando desta forma os impactos negativos das mudanças partidárias na
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gestão municipal. A ativa participação da comunidade, na regulação das demandas do
contexto educacional, é imprescindível na implementação de políticas públicas vinculada às
práticas profissionais dos educadores e à gestão da aprendizagem dos estudantes.
Por outro lado, também é possível afirmar que mobilização sociopolítica sem a
formação continuada dos educadores não gera transformações significativas no contexto
educacional. Por este motivo, não há hierarquia entre as ações estratégicas. Uma política
pública de formação tem mais chances de gerar resultados quando todos estão em formação e
quando uns se responsabilizam pela formação dos outros, como no caso das Políticas
Públicas de Formação Continuada implementadas com o apoio do ICEP.
A sistematização e publicação de material pedagógico, relatórios sobre a prática,
relatos de experiências, documentos curriculares, material pedagógico, etc. também
fortalecem, otimizam e aceleram todo o processo. A experiência evidencia ainda que os
educadores envolvidos no projeto de construção e sistematização de documentos pedagógicos
se apropriam muito mais rapidamente dos saberes didáticos necessários à qualificação da sua
prática. Afirmamos que as transformações só são possíveis quando somadas estratégias que
garantam a formação continuada articulada ao contexto de trabalho, com espaços
permanentes regidos pela equipe pedagógica, e aliadas à construção de políticas públicas que
favorecem a participação de todos.
Assim a ação estratégica de construção coletiva e colaborativa de registros
pedagógicos fortalece acelera e amplia a qualidade dos resultados em rede. Esta produção
centrada na escuta, na mobilização de desejos e saberes, no respeito às crenças e concepções
amplia possibilidades e gera produções cada vez mais permeadas de pertencimento de si e do
outro. Na relação com os colegas educadores a discussão de propostas em construção
empodera os próprios educadores, potencializa e qualifica a sua atuação profissional. Para
tanto, é fundamental construir uma política de formação e de responsabilidades que começa
na secretaria de educação e chega até as escolas e vice-versa.
Tudo isso com o foco na consolidação de novas práticas de sala de aula, através do
uso qualificado dos conhecimentos que circulam nos espaços formativos, tendo em vista a
ampliação das aprendizagens dos estudantes – gestão da aprendizagem. A experiência
colaborativa nos espaços escolares implica na criação de condições que favoreçam o trabalho
coletivo e cooperativo, o que demanda esforços conjuntos de todos os atores educacionais em
prol da qualidade da educação pública. Este é um trabalho complexo e que precisa de
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envolvimento de todos para que realmente tenhamos a aprendizagem dos estudantes como
foco e sejam garantidos os resultados desejados.

Desenvolvimento Profissional Permanente

Em 1998, o MEC publicou os Referenciais para a Formação de Professores (RFP),
que sugeriram um currículo mínimo para a formação desses profissionais.
O documento está fundamentado nas teorias que situam a formação como parte
essencial do processo de profissionalização. Utiliza a concepção de formação de professores
que emerge a partir de estudos e pesquisas realizadas, principalmente, por Donald Schön
(2000), António Nóvoa (1997, 2009). Esses autores propõem 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 de
situações vivenciadas no âmbito do exercício profissional.
Inicia-se, aí, a consolidação da concepção de profissional de educação que tem na
docência a sua particularidade e especificidade. A tríade conhecimento na ação, reflexão na
ação e reflexão sobre a reflexão na ação passou a ser o discurso oficial, explicitado nas
diretrizes de formação de professores em todo país. Este rompimento com uma concepção de
professores que esteve pautada por muito tempo na racionalidade técnica devolveu aos
professores o direito de tomar a própria prática como objeto de reflexão. O desenvolvimento
profissional permanente é uma condição para o exercício da docência de qualquer pessoa que
escolhe ser professor.
Deste modo, a formação permanente se configura como um instrumento de
valorização da categoria profissional dos professores, um direito assegurado e não um
benefício de instituições benevolentes no intuito de compensar possíveis lacunas. O ICEP, a
partir da experiência ao longo dos últimos 20 anos trata a formação permanente como uma
política de valorização da profissão docente e defende ainda a formação continuada dos
educadores – professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares, equipes técnicas
das Secretarias de educação - articulada aos contextos de trabalho, especialmente porque é
preciso considerar as características e necessidades de cada sala de aula, de cada escola e de
cada rede de ensino. Por este motivo, a formação deve se configurar como parte estruturante
da política de qualificação da educação assumida por cada rede de ensino.
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Deste modo, é preciso reconhecer que as mudanças serão possíveis no momento em
que as políticas de formação assumirem a escola como lócus privilegiado de formação
permanente de professores e a sala de aula, como ponto de partida e ponto de chegada das
ações formativas.
A formação continuada realizada nos municípios parceiros do ICEP é organizada na
perspectiva de garantir o suporte ao trabalho da equipe técnica municipal – supervisores
técnicos e diretores pedagógicos - que tem a função de realizar a formação dos diretores
escolares e coordenadores pedagógicos na rede municipal, assegurando-lhes amparo político
e técnico, evitando que atuem de forma isolada nas escolas. Além disto, nos territórios, são
realizados encontros sistemáticos de formação com os Coordenadores Pedagógicos para que
se constituam como formadores de Professores. Em todas as dimensões formativas partindo
do princípio da colaboração.

A tematização da prática: qual a teoria embutida na ação?
A resolução de problemas constitui-se como princípio fundante das práticas
formativas realizadas pelo ICEP. Assim como as crianças, os adultos também aprendem a
partir de conflitos que mobilizam a busca pelos melhores caminhos para resolvê-los.
Geralmente, são questões extraídas dos contextos profissionais que estimulam a compreensão
de cada situação, a análise de dados, a mobilização de conhecimentos, a formulação de
estratégias e a proposição de soluções.
A tematização da prática é adotada como a principal estratégia metodológica de
formação porque consiste na investigação sistemática da prática profissional com o objetivo
de analisar e refletir teoricamente a partir dela. Para a sua realização, os educadores registram
em vídeo, em áudio ou em protocolos o trabalho desenvolvido em sala de aula para garantir
espaços de discussão sobre a prática documentada. São estes procedimentos que subsidiam o
planejamento das ações formativas e o acompanhamento do processo de aprendizagem dos
educadores.

De que alfabetização estamos falando?

O ICEP tem como meta a erradicação do analfabetismo nas regiões onde atua,
entendendo por alfabetização o processo amplo de atribuição de sentidos à leitura e escrita de
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textos diversos que circulam socialmente. Nesse sentido, a formação de leitores e escritores
autônomos é a prioridade.
A partir de meados dos anos 80, tornou-se mundialmente relevante a discussão em
torno do fato de que os indivíduos, principalmente os de países em desenvolvimento ou
oriundos destes, apresentavam precário domínio das competências leitoras e escritoras
mesmo sendo considerados ―alfabetizados‖, comprometendo a sua inserção no mundo social
e no mundo do trabalho.
Assim, ocorre o surgimento do termo letramento, no Brasil, do illettrisme, na
França, da literacia, em Portugal e literacy, nos Estados Unidos e na Inglaterra, como uma
forma de reconhecer e nomear as práticas sociais de leitura e escrita mais amplas e
diferenciá-las das práticas do ler e escrever, resultantes da aprendizagem do sistema de
escrita.
Essa discussão se fortaleceu no país e, em 1997, com a publicação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a distinção entre os
conceitos de Alfabetização e Letramento se consolidou. Na página 23, em nota de rodapé, o
PCN de Língua Portuguesa apresenta a seguinte definição:
Letramento, aqui, é entendido como produto da participação em práticas
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas
discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que
às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever.
(BRASIL, 1997, p. 23).

A necessidade de reconhecer e nomear as práticas sociais de leitura e escrita mais
amplas e diferenciá-las das práticas do ler e do escrever, para além da codificação e
decodificação, trouxe importantes contribuições para se pensar o ensino da Leitura e da
Escrita em sua dimensão social, cultural e histórica. Entretanto, o que ocorreu foi uma
valorização das práticas anunciadas como de letramento em detrimento daquelas
reconhecidas como de alfabetização.

O obscurecimento da alfabetização foi produto de um falso pressuposto de que a
criança poderia se alfabetizar apenas através do convívio intenso com o material escrito que
circula nas práticas sociais. Em parte, isto ocorreu também porque os professores, de fato,
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não sabiam o que fazer diante das revelações oriundas das pesquisas psicogenéticas, sobre os
mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever.
Na ocasião, já era um consenso de que as crianças compreendiam o funcionamento
do sistema de escrita através de uma progressiva construção do conhecimento, na relação
com a cultura escrita. Entretanto, uma interpretação equivocada do Construtivismo fez com
que se defendesse a ideia de que essa construção aconteceria de ―forma natural‖ e que não
haveria necessidade de metodologias que orientassem o professor na realização de
intervenções didáticas que fomentassem tal construção.
A ênfase em quem aprende e o como aprende a língua escrita gerou certo
silenciamento a respeito das questões metodológicas. Quase um consenso de que a
aprendizagem independe do ensino. Apesar disto, os professores reivindicavam o direito de
aprender a ensinar, tendo como aporte teórico a Psicogênese da Língua Escrita. Muitas vezes,
foram acusados perversamente como aqueles que reivindicavam ―receitas prontas‖.
O fato de considerar alfabetização e letramento como dois processos distintos apesar
de sempre citados como complementares e articulados não ajudou aos professores a
ressignificar as suas práticas pedagógicas. Ao contrário, esta distinção reforçou ainda mais
essa dicotomia e a ideia de que as crianças precisam primeiro se alfabetizar para depois
participar de situações de letramento.
A pesquisadora Emília Ferreiro afirmou2 ―que o problema não está nos termos
alfabetização e letramento, mas na concepção: código ou sistema de representação.
Transformar a escrita em código é retirar dela seu cheiro, seu sabor, sua história e sua
característica de objeto social‖.
Defendemos, portanto, que a escrita não é um código e que reduzir o processo de
alfabetização à aprendizagem desse suposto código seria um retrocesso. Assim, entendemos
que o conceito de alfabetização refere-se ao processo vivenciado por crianças, jovens e
adultos ao serem inseridos nas práticas sociais de leitura e de escrita, o que envolve uma
complexa elaboração de hipóteses sobre o sistema de escrita e sobre a cultura escrita. Estar
alfabetizado implica também um processo de compreensão e expressão de significados
através das diferentes práticas sociais da cultura escrita.

2

Palestra proferida no Seminário Internacional de Leitura e Escrita – Letra e Vida, promovida pela Secretaria
Estadual de Educação do Estado de São Paulo, em março de 2005.
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Essa perspectiva da alfabetização pressupõe a garantia do acesso à diversidade de
textos e situações comunicativas de uso da linguagem, bem como a oportunidade de refletir
cotidianamente sobre as características e o funcionamento da escrita alfabética.
As situações didáticas que orientam a formação de coordenadores e professores
nessa experiência são fundamentadas por conhecimentos didáticos que possibilitam a
ampliação de situações didáticas em sala de aula para a apropriação do sistema de escrita
pelas crianças. Assim, acreditamos que todas as crianças, inclusive as que frequentam as
classes de Educação Infantil, são cidadãs de uma cultura letrada e a elas deve estar
assegurado o direito de participar das práticas sociais de leitura e de produção de texto desde
muito cedo.
Sabemos que a escola é um espaço privilegiado em que alunos e professores podem
praticar o ato de ler e escrever sistematicamente e, desta forma, as aprendizagens da leitura e
da produção de textos devem ser ensinadas em contextos reais de uso, em situações que faça
sentido aos estudantes mobilizar seus saberes para aprender com o que leem e produzem.
Para que aconteça, realmente, a inserção dos meninos, meninas, adolescentes e adultos em
uma comunidade de leitores e escritores, é preciso pensar em um trabalho que comprometa
toda a instituição escolar nessa tarefa.
Para acompanhamento da construção do sistema alfabético de escrita pelas crianças
são realizados e publicados os resultados das avaliações periódicas dos alunos. As
aprendizagens dos estudantes balizam e regulam todas as iniciativas formativas, pois
evidenciam o desempenho do corpo docente em cada escola e em cada rede municipal.
Constituem-se como um dos indicadores de resultados. Para essa avaliação todos os
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental aplicam um instrumento de avaliação
padrão, elaborado e discutido com os educadores, com orientações detalhadas para a sua
aplicação - considerando que é uma avaliação institucional para monitoramento - para
garantir a fidedignidade dos resultados que são analisados também em parceria com os
formadores e equipe técnica municipal.
A experiência tem comprovado os avanços da alfabetização das crianças em todos os
municípios parceiros. Vejamos aqui apenas dois exemplos com dados sistematizados
referentes a Andaraí e Ibitiara do Território da Chapada Diamantina -Ba que são municípios
com mais de 5 anos em formação continuada no contexto da proposta aqui relatada:
Figura 4
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Fonte: arquivos do ICEP

Figura 5

Fonte: arquivos do ICEP
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Os gráficos acima nos indica um dado muito importante que reflete os resultados do
investimento da formação continuada de educadores no território da Chapada Diamantina.
Evidencia uma mudança de perspectiva de crianças alfabetizadas no Ensino Fundamental.
Como podemos perceber os percentuais de alunos do 1º ano que já se apropriaram do sistema
alfabético de escrita ao final do 1º ano do Ensino Fundamental nos municípios de Ibitiara e
Andarai são acima de 80% - 87,34% e 81,21% respectivamente. Resultados similares são
identificados na grande maioria dos municípios parceiros do Território da Chapada
Diamantina com esse tempo de formação e que ultrapassam a média de muitos municípios
brasileiros. Outra constatação é que quanto maior o tempo de investimento na formação
continuada que prioriza o conhecimento didático de alfabetização e o apoio à prática dos
professores gera-se melhores resultados de aprendizagem das crianças. Parece uma
constatação óbvia, contudo não é, pois sabemos o quanto o nosso país já investiu e investe em
formação continuada de professores alfabetizadores, com programas nas esferas nacionais,
estaduais e municipais e ainda permanecemos com resultados pouco expressivos.
Assim, os resultados nos apontam caminhos e nos anima a seguir investindo na
organização de parcerias e na formação continuada dos educadores, alimentadas pela
mobilização sociopolítica e na definição clara de foco e concepções teórico metodológicas.
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Resumo: Neste artigo objetivamos refletir acerca das contribuições de Bakhtin e Vigotski para
pensar o ensino. Tais reflexões fazem parte de um estudo maior que pretende investigar a
compreensão de professores dos anos iniciais do ensino fundamental acerca das orientações teóricometodológicas para o encaminhamento de práticas pedagógicas que envolvem a produção e
reestruturação de texto. Justifica-se por compreendermos quão relevante é refletir acerca da
organização do ensino da linguagem, tendo em vista o encaminhamento da prática pedagógica de
modo intencional e sistematizada. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que primou pelo estudo das
principais obras dos autores em questão, bem como de alguns de seus colaboradores e intérpretes.
Inicialmente apresentamos a concepção de linguagem para Bakhtin; na parte seguinte trazemos a
concepção de linguagem para Vigotski (e colaboradores). Por fim, discorremos acerca de algumas
aproximações e distanciamentos entre os autores para, a partir de então, destacarmos algumas
implicações para o ensino.

Palavras-chave: Linguagem. Pensamento. Implicações para o ensino.

Introdução

O presente artigo objetiva refletir acerca das contribuições de Bakhtin e Vigotski para
pensar o ensino. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que primou pelo estudo das
principais obras dos autores em questão, bem como de alguns de seus colaboradores e
intérpretes.
Contudo, as reflexões aqui apresentadas, ainda iniciais, fazem parte de um estudo
maior, em processo de elaboração, que pretende investigar a compreensão por professores
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dos anos iniciais do ensino fundamental acerca das orientações teórico-metodológicas para o
encaminhamento de práticas pedagógicas que envolvem a produção e reestruturação de texto,
por meio de formação continuada em serviço.
Pesquisadores brasileiros, tais como Geraldi (1984), Matencio (2007), Cagliari
(2009), e Dolz (2011), têm identificado em suas pesquisas a necessidade em aprofundar as
investigações sobre ensino de produção e reestruturação de texto, visto que a educação em
nosso país, em específico o ensino da língua escrita, requer transformações profundas. Nesse
sentido, ensinar os alunos a produzir e reestruturar textos deve ser uma prática pedagógica
intencional, sistematizada e regular, visto que por meio do uso da língua representamos
nossas vivências, as relações humanas, o mundo, ou seja, pela linguagem e na linguagem nos
constituímos humanos (COELHO, 2009).
Ao longo de nossa experiência profissional como coordenadora pedagógica do ensino
fundamental da rede municipal de ensino, temos observado a insegurança e a dificuldade do
professor em encaminhar a prática pedagógica em relação a produção e reestruturação de
texto de modo intencional e sistematizado. Em acompanhamento a docentes nos momentos
de estudo e discussão de planejamentos, são comuns as seguintes afirmações: produzir textos
dá muito trabalho, leva muito tempo, a sala fica agitada, perco o controle da turma, fico muito
nervosa, eles me chamam o tempo todo, parece não saber escrever, o pior é o resultado péssimo, é só decepção. Por diversas vezes, deparamo-nos com justificativas que impedem
que práticas de produzir e reestruturar textos se efetivem em sala de aula.
Em conformidade com os pressupostos da Teoria Histórico Cultural (THC), o ensino
da escrita é papel essencial da escola, cabendo ao professor propor práticas pedagógicas
intencionais para que o processo de apropriação da escrita se efetive. Para tanto, faz-se
imprescindível 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, também de forma concomitante, o sistema de escrita.
Segundo Kostiuk (1991), a educação que separa as palavras das ações é um fracasso,
ou seja, a aprendizagem quando não vivenciada na prática pela criança, não promove
nenhuma modificação autêntica à sua vida, à sua posição no coletivo. A educação que
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concebe a criança exclusivamente como um objeto e não a considera um ser vivo, despreza a
sua atividade autônoma e mortifica a sua independência.
Diante do quadro educacional exposto e comungando dos pressupostos anunciados,
consideramos imprescindível refletir acerca das contribuições de Bakhtin e Vigotski para
pensar o ensino, especificamente no que tange à concepção de linguagem. Para efeito de
organização da exposição de nossas reflexões, ainda que iniciais, primeiramente
apresentamos a concepção de língua(gem) para Bakhtin (e intérpretes), que a considera como
um fenômeno social, portanto viva, resultado da interação verbal entre sujeitos, por meio de
enunciados. Em seguida, trazemos a concepção de linguagem para Vigotski (e colaboradores)
que destaca sua importância decisiva no desenvolvimento da atividade consciente do homem.
Por fim, discorremos acerca de algumas aproximações e alguns distanciamentos entre tais
autores. Tendo em vista as relações de ensino, especificamente as práticas pedagógicas que
remetem à produção e reestruturação de texto, destacamos como principal aproximação o fato
de ambos analisarem a linguagem em toda a sua complexidade, considerando-a promotora da
constituição humana, bem como sua relação com o pensamento, seu aspecto dialógico e sua
proximidade com a capacidade de generalizar.
Concepção de linguagem para Bakhtin
Inicialmente, esclarecemos que, segundo Volóchinov (2017), no idioma russo não
existe distinção entre as palavras ‗língua‘ e ‗linguagem‘. A diferença só pode ser estabelecida
mediante o contexto em que tais palavras forem usadas. Por isso, o referido autor destaca que

No título de MFL [Marxismo e filosofia da linguagem] optamos por
―linguagem‖, assim como os demais tradutores em outras línguas, por essa
ser essa a opção que mais corresponde ao domínio disciplinar no qual o
autor se insere. Já, por exemplo, na p. 145, optamos por usar ―língua‖ por se
tratar de fenômenos fonéticos e fisiológicos envolvidos na comunicação
verbal. (VOLÓCHINOV, 2017, p. 362)

Nesse sentido, faz-se necessário pontuar, que assim como o autor, faremos uso das
duas palavras ao abordarmos o posicionamento dos intérpretes diante da questão, procurando
seguir o contexto nos quais são utilizadas. Portanto, ora o leitor se deparará com a palavra
linguagem, ora língua.
Incomodado com as concepções de linguagem vigentes, no início do século XIX,
Bakhtin antes de discutir o que é a linguagem, se propôs a compreender e discutir o
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empirismo fonético superficial, extremamente forte na linguística naquele momento.
Ressaltou que o fato linguístico não poderia ser entendido somente como realidade física; era
necessário a sua inserção na esfera social, de modo a tornar-se um fato de linguagem,
considerando como indispensável a unicidade do meio social e do contexto social. Nesse
sentido, buscou investigar o que a filosofia e a linguística apresentavam como soluções para
as questões postas, indagando linhas teóricas do pensamento filosófico e linguístico, qual
sejam: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato.
Indisposto com todas essas questões, Bakhtin conclui sua crítica, afirmando que tanto
o subjetivismo idealista, quanto o objetivismo abstrato eram obstáculos para a compreensão
da linguagem em sua totalidade. Como resposta a essas perspectivas por ele consideradas
como rasas, propôs como superação dialética a interação verbal, isto é,

[...] o ato de fala e seu produto, a enunciação, não podem ser explicados
somente a partir das condições do sujeito falante, mas também não podem
dele prescindir. Tendo a enunciação uma natureza social, para compreendêla seria necessário entender que ele se dá sempre numa interação.
(FREITAS, 1994, p. 134)

Nesse sentido, o homem passa a ser visto não como um ser biológico abstrato, mas
histórico e social. Assim, ao considerar a sua realidade histórica, passa-se a considerar
também a linguagem, consolidando-a na existência histórica e social dos homens.
Para Bakhtin (2000), a língua é um fenômeno social, portanto viva, que resulta da
interação verbal entre sujeitos, por meio da palavra do outro, ou seja, de enunciados. Assim,
destaca:

Por palavra do outro (enunciado, produção verbal) entendo qualquer palavra
de qualquer outra pessoa, pronunciada ou escrita em minha língua (minha
língua materna), ou em qualquer outra língua, ou seja: qualquer outra
palavra que não seja a minha. Nesse sentido, todas as palavras (os
enunciados, as produções verbais, assim como a literatura), com a exceção
de minhas próprias palavras, são palavras do outro. Vivo no universo das
palavras do outro. (BAKHTIN, 2000, p. 383)

Deste modo, a interação entre sujeitos é fundamental para a apropriação da língua,
pois é nesse ato que a palavra do outro vai tornando-se minha. ―A palavra do outro deve
transformar-se em palavra minha-alheia (ou alheia-minha)‖ (BAKHTIN, 2000, p. 386). Ele
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menciona, ainda, que em todas as esferas da atividade humana a utilização da língua se faz
presente, logo, ―efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que
emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana‖ (BAKHTIN, 2000, p.
279).
Destarte, é imprescindível dominarmos a língua em sua totalidade/complexidade, uma
vez que ―a língua, a palavra, são quase tudo na vida do homem‖ (BAKHTIN, 2000, p. 346).
Por meio dela, interagimos com o outro, compreendemos fenômenos, elaboramos ações,
edificamos ideias, propomos alterações, sobretudo nos constituímos humanos.
Toda compreensão plena da língua requer do sujeito participação ativa, ou seja, em
um processo de interação entre falante e ouvinte, não basta dublar o pensamento alheio, mas
elaborar resposta, concordar, participar, apresentar objeção ou execução. ―Eis por que a
experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em uma
interação constante e contínua com enunciados individuais dos outros‖ (BAKHTIN, 2000, p.
294).
Para compreendermos o que, de fato, seriam os enunciados, recorremos a Volóchinov
(2017, p. 357-358). Para ele enunciado é:

[...] um elo na cadeia da comunicação discursiva e um elemento
indissociável das diversas esferas ideológicas (literária, científica etc). O
enunciado sempre responde a algo e orienta-se para uma resposta [...].
―Discurso verbal‖ e ―ato discursivo‖ são empregados como sinônimos de
enunciado.

Portanto, na acepção bakhtiniana, o conceito de língua precisa ser compreendido em
uma perspectiva de totalidade, integrada a vida humana, sendo muito mais que domínio de
códigos.
Comungando das ideias de Bakhtin, Geraldi (1984, p. 42) ao tratar de concepções de
linguagem, orienta que antes de qualquer ação em sala é necessário compreender que ―[...]
toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política – que envolve uma teoria
de compreensão e interpretação da realidade – com os mecanismos utilizados em sala de
aula‖.
Por conseguinte, o modo como conduzimos o processo de instrução, as nossas ações
em sala de aula, a forma como concebemos a língua, as escolhas que fazemos em relação à
metodologia de ensino e aos materiais didáticos podem contribuir para a formação de
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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.
O referido autor acrescenta que a linguagem é fundamental para o desenvolvimento de
todo indivíduo, uma vez que por meio dela compreendemos o mundo e agimos, produzimos
encontros, desencontros e confrontos. Assim sendo, ao organizar o ensino da língua em
nossas ações pedagógicas devemos ter claro que é com a linguagem, pela linguagem e sobre a
linguagem que representamos o real, produzimos sentidos e, acima de tudo, representamos a
própria linguagem. Não dominamos a língua apenas ao incorporar vocabulário, aprendermos
gramática ou nos apropriarmos de princípios de conversação ou da construção de texto. A
aprendizagem da linguagem,

[...] é já um ato de reflexão sobre a linguagem: as ações linguísticas que
praticamos nas interações em que nos envolvemos demandam esta reflexão,
pois compreender a fala do outro e fazer-se compreender pelo outro tem a
forma do diálogo: quando compreendemos o outro, fazemos corresponder à
sua palavra uma série de palavras nossas; quando nos fazemos compreender
pelos outros, sabemos que às nossas palavras eles fazem corresponder uma
série de palavras suas (GERALDI, 1997, p. 17).

A esse respeito, Geraldi (1984, p. 43) aponta três concepções de linguagem: como
expressão do pensamento, como instrumento de comunicação e como forma de interação.
Para o autor, a terceira concepção promove uma postura educacional diferenciada, tendo em
vista que estabelece a linguagem como o lugar de composição das relações sociais, nas quais
os falantes tornam-se sujeitos. Desta forma, mais que apropriar-se da linguagem é necessário
compreendê-la e utilizá-la considerando a função social para a qual foi elaborada. Contudo,
parafraseando Geraldi (1984), para sustentarmos uma coerência entre uma concepção de
linguagem como interação e uma concepção de educação, é necessária uma mudança de
atitude. Enquanto professores precisamos tornar-nos interlocutores que, respeitando a palavra
do outro, atuamos como reais parceiros: concordando, discordando, acrescentando,
questionando e perguntando.

Concepção de linguagem para Vigotski e colaboradores
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Ao longo da história humana, a linguagem aparece concomitantemente ao pensamento
no processo de trabalho social. Portanto, é um produto histórico, indispensável a atividade
mental humana, considerada processo pessoal e social, tendo origem e se realizando nas
relações entre indivíduos socialmente organizados. É, ainda, um dos fatores que determinam
a passagem da conduta animal à atividade consciente do homem.
Ao utilizar-se de instrumentos, por meio de sua atividade, os homens se adaptam a
natureza e a modificam a partir de suas necessidades. Partem, inicialmente, de objetos e de
fenômenos elaborados pelas gerações precedentes e apropriam-se das riquezas do mundo
participando no trabalho e nas formas diversas de atividade social, desenvolvendo, assim, as
características humanas. Nesse contexto, elaboram objetos, criam meios de produção,
máquinas, edificam habitações, produzem roupas e bens materiais. Parafraseando Engels
(1960), o trabalho é a primeira condição fundamental da vida humana, possibilitando,
afirmar, que o trabalho criou o próprio homem.
Foi no processo do trabalho socialmente dividido que se criou nas pessoas a
necessidade da comunicação, ocasionando a produção da linguagem. Logo, ―[...] a linguagem
articulada só se forma, em cada geração, pela aprendizagem da língua que se desenvolveu
num processo histórico, em função das características objetivas desta língua [...]‖
(LEONTIEV, 2004, p. 284).
A produção da linguagem permitiu que gradativamente fossem criados sistemas de
códigos que nomeassem 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.
Segundo Luria (1991), a generalização pode ser considerada a função principal da
linguagem, uma vez que sem ela seria impossível se apropriar das experiências das gerações
anteriores. No entanto, considera-se errado julgar que esta seja a função fundamental da
linguagem, visto que ela não é somente um meio de generalização, mas é, ao mesmo tempo, a
base do pensamento. Enquanto sistema de códigos, a linguagem teve importância decisiva
para a reorganização da atividade consciente do homem. Para a THC, juntamente com o
trabalho, a linguagem é o fator fundante de formação da consciência (VENDRAME, 2015).
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
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que em nenhuma hipótese poderia resultar da atividade independente de um indivíduo
isolado. Por conseguinte, o aparecimento 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. Acerca
disto, afirma Luria (2006, p. 197):

[...] é com base na linguagem que se formam complexos processos de
regulação das próprias ações do homem [...] embora, no início, a linguagem
seja uma forma de comunicação entre o adulto e a criança, a linguagem vai
assim gradualmente se transformando em uma forma de organização da
atividade psicológica humana.

Apropriar-se da linguagem de forma que esta organize a atividade psicológica humana
é, senão, a aquisição do processo de operações das palavras que são fixadas historicamente
nas suas significações. Fontana (1997) menciona que uma palavra sem significado é um som
vazio, da mesma forma que um pensamento que não se materializa em palavras se perde. É
por meio das palavras que o pensamento passa a existir.
Para a THC, quando a criança se apropria de uma palavra nova, articulada a um
determinado significado, seu desenvolvimento está somente iniciando. Além disso,
inicialmente, ―[...] é uma generalização do tipo mais elementar que, à medida que a criança se
desenvolve, é substituída por generalizações de um tipo cada vez mais elevado, culminando o
processo na formação dos verdadeiros conceitos‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 246).
Ao apropriar-se dos verdadeiros conceitos, a linguagem adquirida pela criança não
mais incide apenas em palavras isoladas, mas em combinações gramaticais complexas, em
expressões completas. Tais expressões permitem não só a análise e a síntese da percepção,
mas também a conexão de fatos com ações e – o mais importante – permitem relacionar os
fatos entre si. Desse modo, ao apropriar-se de formas de discurso desenvolvido, a criança
aprende a deduzir, comparar, classificar, concluir, o que a capacita a elaborar conceitos.
Compreende também relações lógicas, reconhece leis que estão além da experiência pessoal
direta – enfim, assimila a ciência e adquire a competência de antecipar e prenunciar
fenômenos (VENDRAME, 2015).
Assim sendo, a palavra, por expressar conceitos, é responsável por estabilizar um
sentido, organizar o mundo para aquele que passa a ver e conhecer a cultura humana e a
natureza. Por meio dela ampliamos nossa memória, nosso conhecimento de mundo e o
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controle da nossa própria conduta. A palavra também espelha as transformações sociais e as
modificações do pensamento dos homens e, ao mesmo tempo, altera-se por sua natureza
instável. Em relação ao uso que a criança faz da palavra, Luria (1991, p. 125) explica que:

Quando a criança nomeia algo – diz, por exemplo, ‗isso é uma máquina a
vapor‘, está analisando, ao mesmo tempo, com o auxílio dos meios
desenvolvidos através de muitas gerações. [...] Ao dizer ‗máquina a vapor‘
começa a compreender que o vapor desempenha um papel no movimento da
máquina e move outros objetos. Ao assimilar palavras e ao usá-las, a criança
analisa e sintetiza os fenômenos do mundo exterior, usa a experiência de
todo o gênero humano, e não só a sua experiência pessoal. A criança
classifica objetos, começa a percebê-los diferentemente e assim recorda-os
de maneira diferente.

Enfim, a criança nunca está sozinha perante o mundo que a rodeia, uma vez que as
relações que ela estabelece com o mesmo são sempre mediadas por outros seres humanos e
tais relações são regidas pela linguagem.
Aproximações e distanciamentos: implicações para o ensino

Tendo como objetivo, nesse momento, identificar aproximações e distanciamentos
entre Vigotski e Bakhtin, buscou-se, a partir das leituras realizadas em suas obras, de seus
colaboradores e intérpretes, compreender premissas por eles elaboradas que possibilitam
repensar práticas pedagógicas a serem implementadas em sala de aula. Destaca-se que é
possível identificar aproximações entre Bakhtin e Vigotski em diversos seguimentos de seus
estudos. Porém, destacamos aqui que ambos empreenderam esforços para explicar a
linguagem em toda a sua complexidade, considerando-a promotora da constituição humana,
bem como sua relação com o pensamento, seu aspecto dialógico e sua proximidade com a
capacidade de generalizar. Também trazem implicações para o ensino, destacadas aqui as que
dizem respeito à necessidade de considerar o contexto histórico e cultural para analisar a
criança e as instituições escolares, bem como para compreender o conceito de alienação.
Bakhtin e Vigotski viveram na Rússia, no mesmo período, mas não se conheceram
pessoalmente. Aliás, apenas Bakhtin faz menção às ideias de Vigotski em uma de suas
produções. Contudo, tanto nas pesquisas de Bakhtin, em busca de elaborar uma ‗prima
philosophia‘, quanto nas de Vigotski, ao definir uma psicologia geral que considerasse o
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sujeito integralmente, encontra-se convergências de ideias no que diz respeito à definição do
método materialismo histórico dialético como sustentação de suas investigações, se opondo
assim as concepções idealista e mecanicista da época. Ambos buscaram ―[...] nos métodos e
princípios do materialismo dialético a solução dos paradoxos científicos fundamentais com
que se defrontavam seus contemporâneos. Um ponto central desse método é que todos os
fenômenos sejam estudados como processos em movimento e mudança‖ (COLE;
SCRIBNER, 1989, p. 7).
Com o método materialismo histórico e dialético alicerçando suas pesquisas, eles
buscaram compreender o desenvolvimento do sujeito em sua complexidade, considerando a
interação homem e ambiente pelo uso de instrumentos, entre eles a linguagem. Bakhtin
(2000) considera que a linguagem é quase tudo na vida do homem; por ela somos capazes de
interagir com o outro, compreender fenômenos, elaborar ações, propor alterações,
constituirmo-nos humanos. Portanto, ela não pode ser pensada dissociada da situação
concreta na qual foi gerada. Vigotski (2009), por sua vez, menciona que a linguagem teve
importância decisiva para a reorganização da atividade consciente do homem. Juntamente
com o trabalho, a linguagem é o fator fundante de formação da consciência. Destaca, ainda
que, a linguagem não é um produto natural, mas um produto social, pois só aparece em
relação com a consciência social. Destarte,

A partir desses princípios básicos, Vigotskii concluiu que a consciência
humana, nos vários estágios do desenvolvimento, não apenas difere em sua
estrutura semântica, como também opera por meio de diferentes sistemas
psicológicos. Enquanto nos primeiros estágios de sua formação o papel
principal na estrutura da consciência é desempenhado pelas impressões
emocionais diretas, por estágios posteriores o papel decisivo é assumido
incialmente pela percepção complexa e pela manipulação com objetos, e nos
estágios finais, por um sistema de códigos abstratos, baseado na função
abstrativa e generalizadora da linguagem. (LURIA, 2006, p. 197-198)

Parafraseando Tuleski (2008), a fim de agir coletivamente, os homens criaram um
sistema de signos que permitiu a troca de informações e a ação conjunta sobre o mundo. Ao
longo desse processo a linguagem tornou-se constitutiva da atividade mental. Ela não é
apenas adquirida por nós no curso de nosso desenvolvimento: ela nos constitui, transforma e
é mediadora de todo o nosso processo de apropriação de mundo e de nós mesmos.
Há proximidades também no que diz respeito a relação entre pensamento e
linguagem. Segundo Bakhtin (2000, p. 357), ―[...] somente ao ser enunciado na palavra, um
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pensamento torna-se real para o outro e, portanto, para si mesmo‖. Enfatiza ainda que ―[...] o
pensamento, enquanto pensamento, nasce no pensamento do outro que manifesta sua
vontade, sua presença, sua expressão, seus signos‖ (BAKHTIN, 2000, p. 329). Para a THC,
pensamento e linguagem formam uma unidade dialética, sendo a linguagem expressão do
pensamento. Nesse sentido, ao apropriar-se da linguagem, a criança é capaz de organizar de
maneira nova a percepção e a memória, de assimilar formas mais complexas de reflexão
sobre os objetos do mundo exterior, de tirar conclusões de suas próprias observações, de fazer
deduções e de conquistar todas as potencialidades do pensamento.
Destaca-se, também, o aspecto dialógico presente nas produções de Vigotski e
Bakhtin e ao destaque por ambos conferido à importância da interação no processo educativo.
―Nesse sentido, há uma conexão entre Vygotsky e Bakhtin: o primeiro fala de uma relação
permeada pelo social e o segundo aposta no diálogo como, fundamentalmente, um ato social‖
(FREITAS, 1994, p. 89).
Dialogismo é o conceito unificador da obra de Bakhtin. A possibilidade de
compreender o conceito de dialogismo enquanto constitutivo do enunciado, diz respeito ao
―modo de funcionamento real da linguagem‖ (FIORIN, 2016, p. 26), no qual todo enunciado
constitui-se a partir de outros enunciados. Mesmo que as vozes não se manifestem em um
discurso, nele elas estão presentes. Bakhtin (1985) considera que tanto as vozes sociais
(concepções de mundo, orientações teóricas, tendências filosóficas, valores etc.) quanto as
individuais (ponto de vista de um interlocutor imediato) aparecem no discurso, tornando o
enunciado um todo de sentido, uma unidade real de comunicação.
Vigotski (1989, p. 31), em seus apontamentos, vem ao encontro do conceito de
dialogismo, postulando a linguagem como constitutiva do ser humano, e também como
capacidade que o distingue dos demais animais:

[...] a capacidade especificamente humana para a linguagem habilita as
crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de tarefas
difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um
problema antes de sua execução e a controlar seu próprio comportamento.
Signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, um
meio de contato social com outras pessoas. As funções cognitivas e
comunicativa da linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e
superior de atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais.
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Outro aspecto que aproxima os autores, refere-se ao conceito de generalização. Para
Vigotski (2009), ao apreender uma palavra nova, ligada a um determinado significado, o
desenvolvimento da criança está somente começando. Portanto, a palavra, inicialmente, é
uma generalização do tipo mais elementar, que com o passar do tempo, por meio do
desenvolvimento, transforma-se em generalizações mais elevadas, alcançando o processo de
elaboração dos verdadeiros conceitos. Nas palavras do autor:

Desse modo, a generalização de um conceito leva à localização de dado
conceito em um determinado sistema de relações de generalidade, que são
os vínculos fundamentais mais importantes e mais naturais entre os
conceitos. Assim, generalização significa ao mesmo tempo tomada de
consciência e sistematização de conceitos. (VIGOTSKI, 2009, p. 292)

Na mesma direção, para Bakhtin (2000) a palavra é um signo neutro, porém
pertencente a uma determinada categoria que possibilita transmitir uma informação
generalizada.
Segundo Freitas (1994), tanto Bakhtin quanto Vigotski repensam e colocam em
questão o aspecto histórico-cultural, destacando em seus estudos a necessidade de
contextualizar, contribuindo ainda mais para pensarmos as relações de ensino e as instituições
educativas. Por isso, a partir dos estudos de ambos,
Não se fala de uma criança ideal, mas de uma criança que está dentro de um
contexto X e que a escola está dentro deste contexto também, faz parte de
um grupo cultural, de um grupo socioeconômico. Então, pode-se trazer
autores que discutem que meio é esse. Só há espaço para se discutir estes
autores no momento em que há possibilidades de discutir estes contextos.
(FREITAS, 1994, p. 79)

Deste modo, verifica-se a necessidade de considerar o aluno a partir de um contexto
maior, ou seja, aquele que resulta das condições culturais, sociais, econômicas e políticas.
Nesse viés, destaca-se a posição de Vigotski e Bakhtin no que compete a cultura popular.
Ambos demonstraram inquietação com esse aspecto, bem como com a democratização do
saber. Enfática, Freitas (1994, p. 87) ressalta que os trabalhos de Vigotski constituem:

Uma rica fonte de ideias para conciliar o estudo das experiências culturais
com o desenvolvimento cognitivo. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a
sugerir mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada
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pessoa. Enfatizou a origem social da linguagem e do pensamento,
compreendendo que o individual e o social devem ser concebidos como
elementares mutuamente construtivos de um todo.

Outro apontamento a respeito da proximidade de ideias defendidas pelos dois autores
refere-se à luta contra a alienação. Por meio da linguagem, compreende-se que o sujeito é
capaz de encontrar a dialética do subjetivo e do objetivo por meio da linguagem. Para Freitas
(1994, p. 158),

Vygotsky e Bakhtin procuraram essa superação em suas teorias. Tentaram
encontrar a dialética do subjetivo e do objetivo, mediada pelo fenômeno da
linguagem. Por isso a linguagem é uma questão central em seus sistemas.
Para eles o sentido das coisas é dado ao homem pela linguagem. Na
linguagem, no diálogo, na interação, estão o tempo todo o sujeito e o outro.
Procuraram, pois, na luta contra a alienação, o espaço do sujeito. Esse
espaço foi procurado por Bakhtin através da mediação da linguagem e das
questões ideológicas. Seu objetivo foi desvendar as relações entre a
realidade (infra-estrutura) e a construção das representações dessa realidade
no interior da atividade mental dos indivíduos (super-estrutura).

Comungando das ideias de Freitas (1994), apontamos como distanciamento entre os
autores em análise, o fato de Vigotski, ao elaborar uma nova psicologia, pouco se dedicar a
discussões de temas voltados a luta de classes, ideologia, relações entre infraestrutura e
superestrutura. No entanto, nas obras de Bakhtin isso fica muito evidente, ou seja, verifica-se
nítida preocupação do autor em dedicar-se a esses temas em busca de desvendá-los para
compreender a linguagem como responsável pela constituição do sujeito. Assim, afirma
Freitas (1994, p. 159)

Foi Bakhtin quem se preocupou especificamente com essas questões. Daí ter
situado a fala corrente num contexto mais amplo, identificando várias
expressões ideológicas que se interligam e se multideterminam. Vygotsky
situou a fala corrente num contexto mais restrito: o das relações imediatas
entre os indivíduos, porém sem perder a dimensão mais ampla de meio
cultural e história.

Nesse sentido, é pertinente mencionar que independente das aproximações e dos
distanciamentos entre os autores, a contribuição de ambos para educação, especificamente, no
que tange a concepção de linguagem é imensurável, haja vista que muito do que se discute
hoje em âmbito escolar tem como fundamento os estudos deixados por Bakhtin e Vigotski
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para compreensão do sujeito enquanto ser histórico, social e cultural, que por meio da
interação, do diálogo, apoiados na língua viva, se constitui humano.
Algumas considerações finais

Diante do exposto, é pertinente destacar que a linguagem enquanto fenômeno social,
precisa ser compreendida como algo vivo e não morto. Resultante da interação entre sujeitos,
permite que a palavra do outro se torne minha e, nesse ínterim, faço-me compreensível, o que
exige, portanto, participação ativa no processo.
Logo, tem importância decisiva no desenvolvimento da atividade consciente do
homem. Para tanto, faz-se necessário, analisá-la em toda a sua complexidade, uma vez que
promotora da constituição humana, estabelece relação com o pensamento, o que oportuniza a
capacidade de generalizar.
Corroborando com os autores, anteriormente mencionados, ressalta-se a relevância da
linguagem para o desenvolvimento de todo indivíduo, por meio dela compreendemos o
mundo e agimos, produzimos encontros, desencontros e confrontos. Destarte, nossas ações
em sala de aula devem girar em torno do tripé com a linguagem, pela linguagem e sobre a
linguagem, o que possibilita produzir sentido, representar o real e a própria linguagem.
Outra consideração a destacar-se, apontada pelos autores, refere-se as implicações
para o ensino, haja vista a necessidade de considerar o contexto histórico e cultural para
analisar a criança e as instituições escolares, bem como para compreender o conceito de
alienação.
Por fim, conclui-se que apesar de destacarmos as aproximações e os distanciamentos
entre os autores, evidencia-se as contribuições disseminadas para a educação no que refere-se
a linguagem, uma vez que muito do que se discute atualmente na escola, tem nos
pressupostos deixados por Bakhtin e Vigotski seu alicerce, conduzindo o processo de
constituição do sujeito histórico, social e cultural, por meio do diálogo, da interação e da
língua viva.
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Resumo: Este artigo objetiva compreender os conhecimentos mobilizados para o desenvolvimento
da ação de formador e, nesse processo, os novos conhecimentos construídos no movimento de formarse e formar o outro. A pesquisa é de natureza qualitativa e, para coleta de dados, utilizamos um
questionário que foi respondido por 49 professores formadores. Esses serão identificados como
Orientadores de Estudos (OE). Na leitura dos dados, compreendemos que a formação dos formadores
é um campo pouco estudado. Os OE relataram que na formação mobilizaram e construíram
conhecimentos necessários ao desenvolvimento do formador na condição de alfabetizadores. Os
conhecimentos mobilizados foram da formação inicial, continuada e das experiências docentes. Os
construídos estão relacionados ao planejamento, metodologias e aos conteúdos dos eixos: leitura,
escrita, oralidade, produção de textos e análise linguística. Por fim, os OE ampliaram seu repertório de
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conhecimentos e ajudaram os professores alfabetizadores, em seus municípios, a construir
conhecimentos na área de alfabetização.

Palavras-chave: Formação de Formadores. Professor Alfabetizador .Conhecimentos da alfabetização.

Introdução

Este trabalho é parte das reflexões e inquietações acerca da formação de professores e,
também, dos formadores de professores. A trajetória de professores e formadores parece que
caminha na mesma ‗avenida‘, com ações inter-relacionadas, mas em alguns momentos exige
conhecimentos diferentes, ou certo nível de conhecimento mais elaborado.
Nesse percurso, na condição de professoras formadoras, desenvolvemos uma pesquisa
com professores que estavam nessa mesma condição, tendo como objetivo compreender os
conhecimentos mobilizados para o desenvolvimento da ação de formador e, nesse processo,
os novos conhecimentos construídos no movimento de formar-se e formar o outro.

Entre a formação e o formador

Estudos e pesquisas vêm sendo desenvolvidas, em nível nacional e internacional,
sobre a formação de professores. Um campo de pesquisa rico que indica várias possibilidades
de estudo. Entre elas, a formação dos formadores. Este é o objeto de estudo deste trabalho,
por considerar a nossa condição de professoras formadoras, trabalhando com colegas que se
encontram nessa mesma condição. Um campo de estudo que sugere um olhar crítico e
reflexivo diante do contexto atual da educação/formação. Pesquisa de André et al (2010)
―revela a crise vivida pelos formadores, pelo não cumprimento daquilo que eles entendem ser
seu compromisso com a formação dos futuros professores‖, mas, por outro lado, há aqueles
que valorizam o compromisso de seus formadores (AMBROSETTI; CALIL, 2016, p. 215).
O termo formador é de origem francesa e seu uso chega ao campo da educação
recentemente (BEILLEROT, 1998). De uma maneira geral, a formação possui um conceito
amplo e convida os formadores a centrar-se no que devem conhecer e como podem aprender
(MARKS, 1990 apud BOLIVAR, 2005) para formar professores. Assim, o lugar do
formador, na universidade ou na escola, indica movimento, conforme as situações políticas,
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históricas e educacionais. Na trajetória profissional, o professor pode movimentar-se da
condição de formador de crianças, jovens e adultos, mas também formador de outros
professores. No Brasil, usam-se vários termos para tratar o formador: professor, orientador de
estudos, monitor, supervisor, formador, tutor etc., e cada termo traz suas especificidades.
Nesse momento, nosso desafio é compreender que formadores são professores
envolvidos em processos formativos de aprendizagem da docência de outros professores. É
―[...] um processo continuado de autoformação – envolvendo dimensões individuais,
coletivas e organizacionais – desenvolvido em contextos e momentos diversificados e em
diferentes comunidades de aprendizagem constituídas por outros formadores‖ (MIZUKAMI,
2006, p. 3). Assim, o formador, ao vivenciar os processos de aprendizagem da docência de
professores, está proporcionando condições para seu próprio desenvolvimento profissional embora a formação do formador ainda seja um processo sem muitas explicações e não muito
explorado

nas

pesquisas

(VAILLANT;

MARCELO

GARCIA,

2001).

Algumas

características são definidas para o formador de professores, tais como

[...] aperfeiçoar os conhecimentos e habilidades dos professores mal
capacitados; fornecer conhecimentos especializados em matérias que se
diagnosticam claras deficiências; facilitar a introdução de reformas
educativas, de inovações ao currículo e de novas técnicas ou novos textos de
estudo. (VAILLANT, 2003, p. 10-11).

Barbier (2013) indica outras características à tarefa do formador: é o organizador de
situações de aprendizagem; reflete a relação entre os espaços de formação e do ambiente de
atuação profissional (universidade/escola/sala de aula), numa tentativa de tornar as situações
significativas àqueles em formação. Para o autor, algumas vezes, as ações da formação são
organizadas como ‗dispositivos combinados‘, isto é, são planejadas em diversos espaços
educativos, com situações de ensino, de formação e acompanhamento da prática profissional.
O formador é um profissional que está imerso em um processo de aprendizagem
contínua. Nesse sentido, Vaillant e Marcelo Garcia (2001, p. 32), definem como uma
[...] pessoa que se dedique profissionalmente a formação em seus diferentes
níveis e modalidades tal como o planejamos [...]. O formador é um
profissional da formação, e como todo profissional, está capacitado e
creditado a exercer esta atividade; possui conhecimento teórico e prático,
compromisso com sua profissão, capacidade e iniciativa para aprender e
inovar em seu âmbito. Também, [...] o profissional, pertence a coletivos
profissionais que assumem princípios e valores em relação com os clientes
da formação.
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Para atender as referidas características, pesquisas e estudos sobre o professor
formador tornam-se centrais, principalmente quando o contexto da formação faz parte de
reformas e programas que fomentam a melhoria da formação, do ensino e da aprendizagem
de alunos, de professores e de formadores. Nesse caso, a discussão, aqui apresentada, referese à formação do professor alfabetizador que já possui experiência docente e deve ter no seu
repertório de conhecimentos, uma

[...] formação científica e didática, conhecer as principais linhas de
aprendizado que as sustentam, estar apto a trabalhar com adultos e,
finalmente, preparado para ajudar os docentes a realizar mudanças
comportamental, conceitual e metodológica hoje exigidas pelo sistema
educativo. (VAILLANT, 2003, p. 12).

Dessa forma, é necessário conhecer as especificidades da área de conhecimento –
objeto da formação, a alfabetização - e sua configuração no modo de ver, fazer e entender o
currículo: objetivos, conteúdos, estratégias e atividades. (BOLIVAR, 2005). Assim, o
formador não pode ser um consumidor passivo de conhecimentos (ESTEBAN; ZACCUR,
2002), aquele que participa da formação e se apropria daquele conhecimento como verdade
única, não a contextualizando a partir do local/escola-universidade em que os professores se
encontram em formação. No processo formativo, ―a prática é o ponto de partida‖
(ESTEBAN; ZACCUR, 2002, p. 21), mas, para que esse processo seja dinâmico, ―[...] não se
trata de descartar a necessidade de aprofundamento teórico, como ponto de buscas para
respostas, que se abrem a novas perguntas num movimento que não encontra um ponto
terminal‖. (ESTEBAN; ZACCUR, 2002, p. 15). É a possibilidade de desvelação constante da
realidade multifacetada, com criticidade e reflexão.
Esta condição requer uma base de conhecimento que envolve os conhecimentos da
experiência, formação, conteúdo pedagógico, currículo, alunos etc. Esse movimento de
formar e ser formado (ir-e-vir), talvez seja o desafio na/da formação nas últimas décadas.
Para Barbier (2013) há pontos que diferenciam a ação do ensino e da formação,
inferindo que no ensino as ações são concebidas e organizadas em torno dos saberes, do seu
domínio e transmissão pelos professores para que os alunos aprendam; enquanto que na
formação as ações centram na ―aprendizagem de novas capacidades/competências que podem
ser transferidas para outras atividades‖ (AMBROSETTI; CALIL, 2016, p. 219); não tem o
foco na transmissão de saberes.
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Todavia, a formação, quer seja na escola, quer na universidade, é um processo que se
desenvolve no conjunto, com os colegas, gestores, alunos e a comunidade, exigindo uma
reconceitualização de conceitos no campo teórico, prático, metodológico e na socialização
das experiências permitindo que os formadores encarem ―os professores como profissionais
que tomam decisões, em contextos singulares e marcados pela incerteza, equacionam
problemas e ‗inventam‘ soluções originais‖. (CANÁRIO, 1995, p. 30 – grifo do autor), tendo
como um dos seus componentes a mudança. A formação pode constituir-se em condição para
a reflexão sobre ação desde o momento do planejamento, na realização e discussão sobre o
que foi desenvolvido, sendo um momento para tomada de decisão, mobilização de saberes e
reflexão sobre a experiência da prática e a ação pedagógica por meio da mediação.
Nesse momento estamos pensando na formação do professor alfabetizador,
considerando uma determinada concepção de alfabetização, por isso faz-se necessária uma
formação adequada. Nesse sentido, a literatura indica que o processo formativo já apresenta
algumas contribuições relacionadas aos formadores. Entre elas destacam-se:
[...] • A necessidade de se contar com a adesão dos professores a programas
de desenvolvimento profissional: via de regra eles se engajam em tais
programas à procura de novas informações;
• Novas técnicas, novos tipos de conhecimento, não para colocarem à prova
os conhecimentos que possuem ou a prática que desenvolvem;
• A necessidade da reconceptualização do ensino ligada a
reconceptualização de processos de desenvolvimento profissional;
• A importância da consideração de interações entre os pares como fonte de
aprendizagem profissional;
• A aceitação de processos de negociação: de processos, de conteúdos, de
dinâmicas sendo naturais às comunidades de aprendizagem que envolve
professores e formadores. [...]. (MIZUKAMI, 2006, p. 4-5).

Estas contribuições indicam o compromisso do formador com a formação do
professor, considerando o conhecimento sobre o objeto de estudo – a natureza do programa
de formação e seu conteúdo -, os processos didáticos, a mediação e as tomadas de decisão,
integrando o lugar para aprender com o lugar para fazer de forma que essas interações entre
conteúdo, estratégias, tomadas de decisão etc., se transformem em meio educativo/formativo.
(VAILLANT, 2001).
Este parece ser o movimento entre formadores e professores em formação. Assim, os
processos de aprender sobre como ensinar e aprender sobre como ser professor (KNOWLES;
COLE; PRESSWOOD, 1994) acontecem simultaneamente e devem proporcionar a
mobilização de saberes e fazeres à construção e reconceitualização de novos saberes e
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fazeres. Não tratamos aqui da formação apenas didática, mas da formação intelectual do
professor para transformar pessoas e situações (GIROUX, 1997, apud SILVA, 2005).
A construção de novos conhecimentos bem como sua mobilização de saberes e
fazeres para repensar e mudar a prática pedagógica são pontos que se constituem como
importantes nesse processo, que é um continuum, confirmando, mais uma vez, que a base de
conhecimento para a docência não é fixa. (COUTO; GONÇALVES, 2016).
Dessa forma, ensinar e formar ―é mobilizar uma ampla variedade de saberes
reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho‖
(TARDIF, 2002, p. 21). Na mobilização há a possibilidade de construir outros saberes que
são gerados no desenvolvimento do seu trabalho, os quais exigem tempo, prática,
experiência, reflexão etc. E os professores em formação também mobilizam saberes que são
oriundos da prática cotidiana, que têm origem em sua formação (inicial e continuada) dando
sentido as situações de trabalho que lhes são próprias. Esses saberes mobilizados ―fazem
parte do corpus de conhecimentos estudados na formação inicial e continuada e
transformados em saberes destinados à formação de professores‖. (COUTO; GONÇALVES,
2018, p. 51-52). A aprendizagem, a formação e a experiência são conceitos que estão interrelacionados, mas não estão determinados, isto é, pode haver experiência sem a
aprendizagem. Nesse sentido, trabalhar em um programa que é parte de uma ação
governamental com planos de ―[...] inovação, assessoria, planejamento e execução de
projetos nas áreas de educação, formal e informal‖ (VAILLANT; MARCELO, 2001, p. 12)
suscita aprendizagem, formação e experiência do sujeito formador para formar o outro.
Os saberes da experiência constituem no ―conjunto de saberes atualizados, adquiridos
e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não provêm das instituições de
formação nem dos currículos‖. (TARDIF, 2002, p. 48-49). São saberes não sistematizados
em teorias; saberes práticos e da prática que ―formam um conjunto de representações a partir
das quais os professores interpretam, compreendem e orientam a sua profissão e sua prática
cotidiana em todas as suas dimensões‖ (TARDIF, 2002, p. 49). É a docência em ação.
Nesse sentido, o formador ―[...] deve ser um mediador entre os conhecimentos e as
pessoas que devem adquiri-los‖ (VAILLANT; MARCELO, 2001, p. 22), possuir domínio de
técnicas para a realização da atividade docente, o interesse em experimentar materiais novos
e interativos e a capacidade de modificar suas práticas pedagógicas nos processos de
formação de seus pares.
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Diante desse contexto, a formação de formadores requer a formação profissional para
trabalhar com a formação de professores, sendo a reflexão um indicativo a construção e
formação do professor formador/alfabetizador em um programa implantado por meio de uma
ação do governo federal para atender aos municípios do país com a finalidade de alfabetizar
as crianças até os oito anos de idade - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC). (COUTO; GONÇALVES, 2016, p. 157).
Nesse movimento, esperamos que as práticas de formadores confirmem que os
processos formativos, como ressalta Shulman (1987), não devem treinar professores para que
se tornem seguidores de um manual, mas sim promover uma formação que prepare o
professor para raciocinar profundamente sobre seu ensino, o que implica que a formação deve
fundamentar-se em concepções e premissas que guiem as ações do professor que precisa
aprender a usar sua base de conhecimento para escolhas das ações didáticas. Assim, o
formador/professor poderá adquirir, paulatinamente, consciência das suas crenças, teorias e
saberes e, ao mesmo tempo, ressignificar conceitos, proposições e princípios sobre as
diferentes fontes do conhecimento que estão na base da profissão docente. (GATTI, 2019, p.
226)
Metodologia
Este trabalho é parte de uma pesquisa de natureza qualitativa, que segundo Bogdan e
Biklen (1994, p. 49), indica que o objeto de estudo ―[...] seja examinado como a ideia de que
nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer
uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo‖. Nessa condição, buscamos
compreender os conhecimentos mobilizados na ação de formador e os novos conhecimentos
que estavam sendo construídos no movimento de formar o outro e se formar.
Participaram da pesquisa 49 professores que estavam freqeuntando uma formação na
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) para serem formadores de professores
alfabetizadores em 23 municípios do sul da Bahia, que fazem parte da região de abrangência
da referida Universidade e assumem a função de Orientadores de Estudos (OE)
Assim, no envolvimento com os professores formadores na universidade – espaço da
formação –, foi planejado um momento para que expressassem seu pensamento e
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aprendizagens em relação a sua condição de formador1 do PNAIC, respondendo a um
questionário. Para preservar a identidade os OE foram nomeados como P1, P2, P3 etc.
Para discussão dos dados, elegemos como categorias de análise a formação do
formador, a mobilização de conhecimentos da sua experiência e a construção de novos
conhecimentos.

A formação do formador
A formação é um processo continuum, não tem uma base de conhecimento fixa, visto
que cada formação atende a um público com objeto de estudo diferente. Todavia, traz as
marcas da trajetória profissional, de uma maneira especial aos professores. Em se tratando do
formador, que em seus municípios seriam identificados como Orientadores de Estudos (OE),
encontramos nas suas respostas, no questionário, pistas que indicam que a formação não se
trata apenas de saberes formais, neste caso, os saberes referentes a alfabetização e ao ‗como‘
alfabetizar que está relacionado ao conhecimento pedagógico. Ambrosetti e Calil (2016)
indicam que a formação também é um momento para aprender novas competências e
capacidades que podem ser transferidas para outras atividades. Em relação a essas
competências e capacidades foi mencionado pelos OE:
[A construção de] habilidades formadoras, pois já ministrava o Pacto2 estadual desde o
ano anterior (P. 43)
Compromisso com o outro (P. 35)
Relações interpessoais (P. 25; P. 10)
Olhar o aluno (P. 08)
Saber lidar com as pessoas (P. 05)
1

A partir deste momento vamos identificar o formador como Orientador de Estudos (OE), conforme a
terminologia sugerida pelo PNAIC.
Orientadores de Estudos (OE) são professores efetivos das Redes Municipais de Ensino, com curso de
licenciatura, com experiência como coordenadores pedagógicos ou regentes em classes de alfabetização, com
disponibilidade de tempo para assumir a tarefa de formador, com uma carga horária de 20 a 40 horas semanais,
para que possam participar dos encontros formativos realizados pelas universidades. Segundo o Caderno de
Apresentação do PNAIC (BRASIL, 2012b), os OE atendem os professores em seus municípios, em dez
encontros presenciais mensais de oito horas, totalizando 80 horas. (COUTO; GONÇALVES, 2016).
2

Pacto Estadual / Bahia (2010) com o objetivo de garantir a alfabetização de todas as crianças até o terceiro ano
do Ensino Fundamenta (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2015). Disponível em:
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/33185/pacto-pela-educacao-lancado-programaque-visa-mudar-educacao-da-bahia/ Acesso em: 14 dez. 2017.
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Compromisso com a educação (P. 22)

Da competência formadora ao compromisso com o outro e a educação, os OE estavam
construindo no curso de formação não apenas saberes acadêmicos, mas outros saberes que
ajudam na constituição do ser formador/professor. As relações interpessoais, o saber lidar
com as pessoas – alunos, colegas, gestores, funcionários, comunidade, pais - também requer
um corpo de conhecimento que fortalece as interações, as aprendizagens docentes e
aprendizagens pessoais. Bem como o compromisso com a educação, com a profissão, com o
outro (VAILLANT; MARCELO GARCIA, 2001).
Estas competências ajudam a reconceitualizar o ensino, favorece a troca de
experiências e a socialização de saberes o que gera a construção de novos conhecimentos
(MIZUKAMI, 2006) e indica a formação com ―um papel que vai além do ensino que
pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na
possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas
aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza‖. (IMBERNÓN,
2011, p. 19).
A mobilização de conhecimentos da sua experiência
Considerando que no processo de formação há momentos de refletir e mobilizar
saberes já construídos a partir da formação e da experiência enquanto professora
alfabetizadora/coordenadora para assumir a função de OE, no PNAIC, os participantes da
pesquisa elencaram conhecimentos que vamos organizar como: conhecimento da formação,
da alfabetização, pedagógico e da experiência.
Em relação a mobilização de conhecimento da formação, pontuaram conhecimentos
que foram construídos na formação inicial e continuada, como maneira de ressignificar os
conceitos, proposições e princípios que estão na base da profissão docente e que se
constituem como um corpus de conhecimentos estudados e transformados em saberes
destinados à sua formação e docência. (GATTI, 2019; COUTO; GONÇALVES, 2018).
Em relação à formação inicial, P. 47, P. 42, P. 30 e P. 16 citaram a mobilização de
conhecimentos adquiridos desde o curso de Pedagogia e P. 22 retomou os conhecimentos da
formação inicial, momento em que ―[...] deve dotar de uma bagagem sólida nos âmbitos
científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal e deve capacitar o futuro professor
ou professora a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando reflexivamente
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com a flexibilidade e o rigor necessários [...]‖. (IMBERNÓN, 2011, p. 68-69). Tal condição
indica que a formação é um continuum e que o formador está sempre em formação,
Quanto à formação continuada, nomearam cursos que já participaram e fizeram parte
das políticas de formação de professores alfabetizadores implantados pelo governo federal
em parceira com os municípios: Profa, Proletamento, Progestão, Alfabetização e Linguagem,
Gestar. E a P. 35 complementou com as aprendizagens construídas nas oficinas e jogos
realizados durante sua docência no ensino fundamental. Cursos de Pós-Graduação
(Psicopedagogia) foram mencionados, fazendo referência as ações que desenvolvem no
cotidiano da escola e nos municípios.
Ao rememorar os conhecimentos que mobilizaram da formação na sua trajetória,
mencionaram conhecimentos de natureza teórica/prática sobre a alfabetização, processos
didáticos relacionados ao planejamento e a avaliação, ludicidade e a prática pedagógica.
Conhecimento da:
formação inicial
formação
continuada em programa
do governo federal

O curso de Pedagogia (P. 47; P. 42; P. 30; P. 16)
A formação inicial (P. 22)
Cursos - PROFA (P. 47; P. 42; P. 24); Proletramento (P. 47; P. 42; P. 35;
P. 32; P.19)
Cursos - Alfabetização e linguagem, gestar (P. 24)
realização de eventos
Trabalhado com oficinas e jogos no ensino fundamental (P. 35)
cursos
de
pós Cursos de pós-graduação (P. 30)
graduação
Conhecimento da área de psicopedagogia (P. 28)
estudos complemen- Reflexão acerca de temáticas fundamentadas para alfabetização (P. 34)
tares
O processo de alfabetização (P.25)
A importância da leitura da teoria e que através da teoria surge uma boa
prática que influenciará na alfabetização das crianças (P. 20)
A relação prática e teoria (P. 38)
Estudo sobre práticas pedagógicas que contribuem para o
desenvolvimento do processo alfabetizador (P. 01)
Planejamento (P. 18)
Avaliação e currículo (P. 17)
Ludicidade (P. 10; P.04)
Os estudos teóricos [...] a formação não para é para vida toda (P.26).
Fonte: Material produzido na pesquisa (2018).

A formação tinha como objeto de estudo os conteúdos sobre a alfabetização, no seu
sentido amplo, envolvendo as várias áreas do conhecimento. Porém, os OE mobilizaram
conhecimentos que fazem parte do contexto da alfabetização. A Psicogênese (Emília
Ferreiro), a análise linguística e consciência fonológica foram os conteúdos mais
mencionados.
Observamos também, que P. 24 citou os conteúdos da alfabetização – matéria de
ensino - que estão relacionados ao eixo da escrita, análise linguística, leitura e gêneros
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textuais. Esta OE participou dos cursos PROFA, Alfabetização e linguagem e Gestar. Esta é
uma credencial que lhe permite mobilizar saberes de todos os eixos, num processo de
autoformação, em momentos diferentes de sua trajetória (MIZUKAMI, 2006). Essa
mobilização também sugere novas aprendizagens o que indica possibilidade para o
desenvolvimento profissional (VAILLANT; MARCELO GARCIA, 2001).
Conhecimento
da matéria de
ensino
Alfabetização

Conhecimento
pedagógico
Conhecimento
da experiência

Conhecimento sobre a Psicogênese – níveis da escrita (P. 46; P. 24; P. 19; P. 18; P.
17)
SEA - Análise linguística, consciência fonológica (P. 46; P. 45; P. 24; P. 07; P. 04)
O processo de alfabetização e alfabetizar letrando (P. 38; P. 19; P. 18; P.17; P. 10;
P. 08)
Leitura (P. 24; P. 07)
Gêneros textuais (P. 24; P. 17; P. 10; P. 07)
Alfabetização é um ciclo (P. 06)
Trabalho com textos, sequência didática, projetos, atividades de apropriação do
sistema de escrita, estratégias de leitura (P. 46)
Mediação (P. 25)
Responsabilidade profissional, experiência como supervisora escolar e
coordenadora e ser dedicada aos estudos na minha área (P. 44)
A experiência realizada em uma turma multisseriada (P. 36)
Experiência na alfabetização (P. 32; P.30; P. 13; P. 12; P. 09; P. 02; P. 41; P. 44)
Planejamento e currículo (P. 24)
Experiências nos anos iniciais (P. 16)

Fonte: Material produzido na pesquisa (2018).

Porém, não basta o curso de formação fornecer o conhecimento especializado da
alfabetização (VAILLANT, 2003), é preciso fazer uma intersecção com o conhecimento
pedagógico para ensinar em classes de alfabetização. Eis aqui o ‗como‘ alfabetizar. Nesse
momento também houve mobilização de conhecimentos, principalmente em relação a
produção de textos, estratégias de leitura e novas formas de planejar aulas com projetos e
sequências didáticas. A mediação (P. 25) é o ponto forte da prática, talvez o ponto de partida
(ESTABAN; ZACCUR, 2002) e de chegada, visto que é um ―processo de intervenção de um
elemento intermediário numa relação; a relação deixa de ser, então, direta e passa a ser
mediada por esse elemento‖ (OLIVEIRA, 2001, p. 26, grifo da autora), um movimento de ir
e vir, é a escuta, o respeito ao saber do outro e busca de estratégias para ajudá-los a avançar
na aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética (SEA).
As experiências já construídas como alfabetizadoras, coordenadoras e o planejamento
nas escolas ajudaram na atualização de saberes para assumir a função de OE e formar outros
professores. Esses saberes são práticos e da prática que lhes ajudaram a interpretar,
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compreender e orientar a sua profissão e sua prática cotidiana (TARDIF, 2002), bem como a
de outros profissionais.

Os novos conhecimentos construídos na condição de formador para formar formadores
Nesse momento entra em ação a reflexão dos OE sobre a sua formação, considerando
que novos conhecimentos da formação foram construídos para formar professores
alfabetizadores.
A formação de formadores (P. 18), o professor como pesquisador (P. 03) e a
constituição do professor (P. 09) fizeram-se presentes como marcando uma nova identidade
da profissão, como uma oportunidade para reconceitualizar o ensino (MIZUKAMI, 2006),
mas também a sua formação, adquirindo novas competências e habilidades que, certamente,
seriam transferidas para outras atividades (AMBROSETTI; CALIL, 2016) para lidar com o
conteúdo da alfabetização (conceitual e pedagógico), mas também a relação com o aluno, o
colega etc.
O conhecimento da formação, aquele conjunto de saberes transmitidos na formação
(TARDIF, 2002) transitou da alfabetização, aos direitos de aprendizagens, ciclo de
alfabetização, prática pedagógica, planejamento, ludicidade etc. Uma base de conhecimento
que é necessária para compreender a tarefa do professor alfabetizador, e as possibilidade para
organizar situações de aprendizagens (BARBIER, 2013), numa relação entre teoria/prática,
tendo sempre a iniciativa para aprender e inovar (VAILLANT; MARCELO GARCIA, 2001)
sobre a alfabetização.
Conhecimento
da formação

Interdisciplinaridade (P. 46)
Aprofundamento teórico sobre ludicidade (P. 46; P. 02)
Concepção de alfabetização na perspectiva do letramento (P. 45; P. 38)
Uma nova visão de planejamento (P.40)
Trabalhar com a leitura diária (P. 35)
Processo de alfabetização (P. 23)
Sobre o ensino (professor) e a aprendizagem (crianças) (P. 20)
Processos de formação de formadores (P. 18)
Direitos de aprendizagem (P. 18; P. 16; P. 15; P. 10)
Ciclo de alfabetização (P. 18)
Reflexão e diferença entre projeto didático e sequência didática (P. 17)
Estudo sobre prática pedagógica (P. 16; P.01)
A constituição do professor (P. 09)
O papel do alfabetizador (P. 09)
Alfabetizar no tempo certo (P. 06)
Professor como pesquisador (P. 03)

Fonte: Material produzido na pesquisa (2018).
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Os OE construíram conhecimentos sobre a alfabetização. Os conteúdos referentes aos
eixos da escrita, leitura, análise linguística, oralidade e produção de textos foram lembrados.
A oralidade não foi mencionada na mobilização de saberes, mas durante a formação,
construíram estes conhecimentos. Os gêneros textuais foram mencionados por quatro OE. Os
aspectos teóricos e metodológicos da Psicogênese se constituiu como ponto da formação
científica e didática, visto que é a base das discussões e pesquisas sobre alfabetização há
quase três décadas, no Brasil (VAILLANT, 2003).

Conhecimento
da
alfabetização

Aprofundamento teórico e metodológico na Psicogênese da língua escrita (P. 44;
P. 26)
Gêneros textuais (P. 40; P. 17; P. 07)
A importância da leitura para as práticas sociais (P. 36)
A dimensão discursiva da língua (P. 36)
Trabalhar a oralidade de forma dinâmica (P. 32)
Alfabetização como sistema notacional (P. 18; P. 12)
Literatura (P. 16)
Alfabetizar letrando (P. 15)
Leitura de deleite (P. 07)
SEA (P. 07; P. 02)
Alfabetização como processo político (P. 05)
A reflexão (P. 05)
Conhecimento Sugestões de leituras e vídeos (P.47)
pedagógico
Sequência de atividades com paradidáticos (P.46)
(metodologias, Sequência didática (P. 40)
sugestões de Dinamizar as aulas através do lúdico (P. 36; P. 32; P. 40)
material
Uso de recursos tecnológicos (P. 35)
didático)
O direcionamento nas intervenções de forma clara, sistematizar situações para que
o grupo encontre possíveis soluções (P.29)
Organização da rotina na aula (P. 13)
Elaboração da sequência didática (P. 11)
Os livros do PNAIC (material didático do curso (P.47)
Os seminários oferecidos pela universidade (P.47)
Fonte: Material produzido na pesquisa (2018).

Em relação ao ‗como‘ alfabetizar, os OE aprenderam novas técnicas e estratégias
como: elaboração de sequência didática e atividades a partir de paradidáticos, o lúdico em
sala de aula e o uso das tecnologias em sala de aula, bem como a sugestões para planejar
intervenção e acompanhar a aprendizagem dos alunos. Tais situações exigem do OE o
conhecimento pedagógico do conteúdo, nesse caso, da alfabetização, que se constitui no
―amálgama especial de conteúdo e pedagogia que é o terreno exclusivo dos professores, seu
meio especial de compreensão profissional‖ (SHULMAN, 2014, p. 206), com um
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[...] fio condutor de aprendizagem e desenvolvimento profissional de
professores. [...], os professores necessitam tempo e oportunidades
significativas de aprendizagem, de forma que possam repensar seus papéis
em sala de aula e suas práticas pedagógicas e vencer resistências eventuais
no sentido da construção de práticas mais compatíveis com a população que
frequenta a escola e com os princípios defendidos por políticas públicas de
educação. (MIZUKAMI, 2010, p. 75).

Este é um tipo de conhecimento importante para o formador/professor, visto que
apresenta a natureza da ação docente e os ajuda a realizar mudanças conceituais e
metodológicas (VAILLANT, 2003), para a organização de situações de aprendizagens
(BARBIER, 2013), de planejamento e avaliação. Os materiais didáticos como os livros do
PNAIC (P. 47), vídeos e paradidáticos fazem parte dos novos textos que estavam presentes na
construção de novos conhecimentos (VAILLANT, 2003).
A natureza do material de estudo do PNAIC não sugeria uma formação baseada no
treino (racionalidade técnica) em que formadores e professores iriam segui-lo como se fosse
um manual. A partir das respostas dos OE, percebemos que a formação estava preparando o
professor para pensar sobre seu ensino e a sua formação continuada, convidando os
formadores a centrar-se no que os professores devem conhecer e como podem aprender
(MARKS, 1990 apud BOLIVAR, 2005) para alfabetizar. Assim, o formador/professor, a
medida que ia mobilizando e construindo seus conhecimentos, passaram a ressignificar
conceitos, proposições e princípios sobre a alfabetização e como alfabetizar. (GATTI, 2019).
A troca de experiências que acontece tanto na formação na Universidade quanto nas
formações no município (P. 38) indica a relação entre os espaços de formação – universidade
e escola (BARBIER, 2103), como potenciais na formação de professores/formadores.
Os saberes plurais, sociais, temporais, humanos (TARDIF, 2002) fizeram parte desse
novo repertório de conhecimentos construídos pelos OE: conhecimento de mundo, do outro
(P. 32), troca de experiências (P. 35; P. 38), as relações pessoais que se constituem no
alicerce da prática e da competência profissional, para ajudar a enfrentar situações da
formação e da docência, isto é, enfrentar o novo com sabedoria (P. 32).
Para P. 17 e P. 07 os estudos sobre Gêneros textuais foram conteúdos mobilizados,
mas também construídos. Um dado que indicam que eles tinham informações sobre o referido
conteúdo e com a formação construíram conhecimentos.
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A mediação (P. 26) foi conhecimento mobilizado, mas também construído. Este é o
fecundo movimento da formação de professor/formador. Situações que indicam que os OE
não são consumidores passivos de conhecimentos (ESTABEN; ZACCUR, 2002).

Considerações
Ensinar/formar é mobilizar uma variedade de saberes, reinterpretando-os e os
transformando no e para o trabalho na condição de formador/professor alfabetizador
considerando sua configuração no modo de ver e entender o currículo: objetivos, conteúdos,
estratégias e atividades (BOLIVAR, 2005) na alfabetização.
Na leitura do material produzido na pesquisa, compreendemos que há conhecimentos
que são mobilizados e também construídos para o desenvolvimento da ação de formador. Por
exemplo, os conhecimentos referentes a matéria de ensino – alfabetização -, foram
mobilizados e construídos, ou seja, ampliaram a base de conhecimento para alfabetizar,
ajudaram a ampliar o repertório de conhecimento, nos aspectos teóricos e práticos.
De uma maneira geral, a mobilização e a construção de novos conhecimentos se
constituíram num quebra cabeça que caracteriza a natureza do formador, considerando seu
compromisso com a educação, o seu saber, saber fazer e saber ser.
As pistas indicaram que os novos conhecimentos construídos centraram-se sobre a
alfabetização: alfabetização como processo político; alfabetização como sistema notacional e
literatura; sobre o conhecimento pedagógico no que se refere ao uso das tecnologias,
organização e rotina da aula; e sobre os materiais didáticos do PNAIC – livros, jogos e
paradidáticos.
Nesse sentido, os OE ampliaram seu repertório de conhecimentos e ajudaram os professores
alfabetizadores, em seus municípios, a construir conhecimentos na área de alfabetização. Na medida

em que estavam se formando tinham a tarefa de formar o outro com compromisso social e
político, na perspectiva de melhorar a formação e, consequentemente, o nível de
alfabetização das crianças.
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Resumo : O presente trabalho objetiva trazer à cena reflexões acerca de concepções, discursos e
práticas no campo da alfabetização. Almejamos constituir um fluxo dialógico acerca de práticas de
leitura e escrita na escola, modos de se pensar a alfabetização e a formação continuada de professores,
compartilhando uma experiência de formação com professores alfabetizadores e dialogando com
reflexões teóricas e narrativas docentes. O que buscamos junto às narrativas dos professores foi
identificar e analisar como estes vivenciaram o curso de formação, suas impressões e percepções, bem
como compreender se/e como as discussões teóricas e as atividades vivenciadas no curso
transformaram suas práticas. Argumentamos em favor do fortalecimento do protagonismo docente e
da ampliação do debate sobre a alfabetização como ato discursivo e da leitura e escrita na escola, em
prol de espaços dialógicos de reflexão, teorização, reconhecimento e ressignificação dos saberes e
fazeres, que deem conta da diversidade de saberes e práticas.

Palavras-chave: Alfabetização. Formação Continuada. Professores Alfabetizadores.

Em um contexto político e social que traz a alfabetização para o cerne das discussões,
mas a partir de discursos que propagam ideias equivocadas de que houve pouco ou quase
nenhum avanço neste campo, ou ainda que consideram que a mesma está circunscrita apenas
a ensinar os princípios básicos da escrita alfabética, desconsiderando sua função de também
de promover conhecimentos que possibilitem aos sujeitos utilizarem a leitura e a escrita como
prática social nos mais diversos em contextos, a formação continuada de professores vem
sendo apontada como uma das principais responsáveis pela (não) qualidade do ensino.
Por conta disso, estamos assistimos a uma profusão de propostas, especialmente
voltadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental, que desconsideram tanto a história da
educação brasileira neste campo, em seus avanços e desafios que precisam, ainda, serem
enfrentados, como também as questões sociais que atravessam as situações de ensino. A
intenção de tais propostas, em nossa opinião, é impingir uma determinada prática sem
considerar os professores como sujeitos e produtores de conhecimento. Tais pensamentos,
que também não consideram o avanço das pesquisas científicas que embasam as ações
pedagógicas no cotidiano das escolas, trazem como pressuposto a incompetência docente,
sugerindo que estes precisam ter uma formação mais sólida, isenta de ―ideologia‖, como se
isso fosse possível, voltadas para determinadas metodologias tidas como eficientes para
ensinar a ler e escrever.
Tais discursos nos impelem a urgência de repensar os paradigmas de formação
continuada vigentes. Tardif (2012), ao se questionar sobre como superar os pontos de vista
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moralizantes e normativos sobre a docência, afirma que ―o caminho é privilegiar mais o que
os docentes fazem e não tanto prescrições a respeito do que deveriam ou não fazer.‖
(TARDIF, 2012, p. 37). Nesta perspectiva, ―os pontos altos de qualquer proposta de formação
que vise à inovação são contar com o ecletismo docente, a criatividade do professor e a sua
autoria.‖ (ANDRADE, 2010a, p. 3). Ou seja, trata-se de conceber uma política de formação
que encare o professor como um profissional responsável e crítico que olhe para cada
proposta e se disponha a aproveitar de cada uma, o que podem oferecer.
Uma possibilidade para repensar a formação como experiência dialógica, é embasá-la
nos princípios bakhtinianos. Isto significa concebê-la pelo viés de suas alteridades
constitutivas, ou seja, ter em vista que os interlocutores constituem-se mutuamente em cada
ato enunciativo e se marcam e se revelam a partir de suas histórias, concepções e práticas
(BAKHTIN, 2011). Consoante Andrade (2007), podemos compreender a importância da
constituição do espaço de formação continuada como um espaço dialógico e não seja um
espaço autoritário da teoria, pelo qual um único indivíduo, uma única voz, seja responsável
pelo discurso produzido pela formação e, portanto, a única detentora do poder da palavra.
Desta forma, entende-se que seria possível encontrar coerência e coesão nas ações de
políticas públicas, de instituições e de atores em plena interação, concebendo uma formação
que vai além da reflexão da/na prática, mas que objetiva ampliar a dimensão social inculcada
no processo educativo.
Esta proposição de garantir outro paradigma de formação que defendemos concorre
com a defesa de Larrosa (2011) que aponta a importância de dar densidade às experiências,
mostrando as muitas possibilidades que estas podem trazer para o campo científico e
educacional. Ao considerar-se que os professores são ricos em experiências narráveis
(BENJAMIN, 1994), estes precisam ser mais ouvidos sobre suas práticas, concepções e
processos formativos. Nessa perspectiva, o Outro é concebido como sujeito pensante,
produtor de conhecimentos, autor e participante do mundo e de sua própria história. Nóvoa
(1997, p. 32) contribui para esta reflexão ao enfatizar que é necessário encontrar processos
que ―valorizem a sistematização dos saberes próprios, a capacidade para transformar a
experiência em conhecimento e a formalização de um saber profissional de referência.‖.
Para Tardif (2012), as experiências do cotidiano escolar nos dão base para a
compreensão de aspectos que permeiam as atividades desenvolvidas no contexto escolar: ―Os
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próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem
saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio.‖.
Ainda segundo o autor, esses saberes brotam da experiência e são por ela validados e por este
motivo ―incorporam-se à experiência individual e coletiva sob forma de habitus e de
habilidades, de saber-fazer e de saber-ser.‖ (TARDIF, 2012, p. 39).
A partir de uma concepção de formação consoante os vieses aqui expostos, um dos
paradigmas possíveis é o do professor reflexivo. A concepção de reflexão em ação proposta
por Schön (1983, 1987) é apresentada por Saujat como ―uma abordagem empírica que
caracteriza o pensamento profissional como uma reflexão no curso da ação, reflexão que
incide sobre essa ação e sobre a conduta num determinado contexto.‖ (SAUJAT, 2004, p. 13,
grifos do autor). Segundo o autor, este é um saber que não se formula, mas ―encontra-se
incorporado e é a fonte da eficácia da atividade profissional, que pode ser representada como
um diálogo dos profissionais com os problemas das situações com que se confrontam.‖
(Idem, p. 14). Para ele, a experiência profissional seria confrontada com o real, produzindo-se
no contínuo de um curso de ação e alimentaria a dinâmica de uma ―reflexão na ação,
articulada a uma reflexão sobre a ação conduzida a posteriori, fonte de novos conhecimentos
para o profissional‖ (Ibidem).
Mas esta concepção de formação só pode ser efetivada se os profissionais que atuam
como formadores se propuserem à escuta dos docentes, incentivando-os a refletirem e a
formularem em palavras sua ação pedagógica. Tal paradigma funda-se no diálogo com o
conhecimento teórico, trazido à baila com ênfase num discurso docente inscrito na formação,
o que se traduz metodologicamente como objetivo importante de fazê-los escrever sobre sua
prática. O que advogamos, portanto, é que o princípio de dar voz, ou melhor, ouvir a voz dos
professores possa se formular em todas as atividades de formação continuada. Por isso,
compartilhamos da proposta de Andrade (2010b, p.154) que advoga:
Além de sua voz estar presente em trocas verbais de interações orais durante
a aula, nossa ideia é que a produção de textos escritos permite a cada um
elaborar, de modo ao mesmo tempo mais individual, explícito e autoral, as
reflexões sobre a prática de ensino que exerce junto a seus alunos (crianças).

Tendo em vista esta perspectiva, foi concebido o Projeto Alfabetiz(Ação), realizado
pela Secretaria Municipal de Educação (SME) / Fundação Municipal de Educação (FME), do
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qual participamos da elaboração e formação. O propósito desta ação foi intensificar o foco
nas questões que permeiam o processo de alfabetização nas escolas e fortalecer as
possibilidades de ação e reflexão sobre as práticas pedagógicas no ensino da leitura e da
escrita. Partimos do princípio de que todos são capazes de aprender e a função social da
escola é oportunizar situações diversas que permitam o desenrolar desse processo. Portanto,
defendemos que o processo de apropriação da leitura e da escrita seja, ao mesmo tempo,
produção individual e coletiva, com a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos.
Dessa forma, como a própria escrita do nome do projeto sugere, intencionamos com essa
ação formativa suscitar o debate e a (trans)formação de práticas pedagógicas com vistas a
uma concepção de alfabetização que seja ação reflexiva, prenhe de sentidos, que consiga
romper com a lógica mecanicista, favorecendo uma alfabetização mais autoral, crítica e
participativa. Neste sentido, inspirou-nos a concepção de alfabetização discursiva cunhada
por Smolka, quando esta afirma:
Ora, isso nos revela então que a construção do conhecimento sobre a escrita
(na escola e for dela) se processa no jogo das representações sociais, das
trocas simbólicas, dos interesses circunstanciais e políticos; é permeada
pelos usos, pelas funções e pelas experiências sociais da linguagem e de
interação verbal. Nesse processo, o papel do ―outro‖ como constitutivo do
conhecimento é da maior relevância e significado (o que o outro me diz ou
deixa de me dizer é constitutivo do meu conhecimento). (SMOLKA, 2003,
p. 61)

Convém pontuar que o projeto realizado por meio da Diretoria de 1º e 2º ciclos do
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Niterói esteve embasado no ano de
2017 em quatro eixos: Formação docente; acompanhamento sistemático do desenvolvimento
dos alunos bem como das dificuldades encontradas pelas unidades escolares que impediam
ou influenciavam os resultados do processo de alfabetização; gestão democrática, buscando a
interlocução com as equipes de articulação pedagógica das escolas; e o estreitamento das
relações intersetoriais, envidando esforços para um diálogo entre as coordenações, assessorias
e departamentos da Fundação Municipal de Educação, bem como com outras instituições
parceiras.
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No que tange ao eixo da formação docente1, foram propostas várias ações tanto
internas, como os encontros de desenvolvimento profissional, realizados nas reuniões de
planejamento das escolas, quanto externas, como o Curso semipresencial de Formação
Continuada com ênfase na alfabetização, que teve a participação de aproximadamente 250
professores e contou com 16 horas presenciais (quatro encontros) e 24 horas de atividades
formativas (leitura dos textos, prática pedagógica, elaboração de relatos de experiência, etc.).
É válido ressaltar que a parte presencial desta proposta se deu como formação em serviço, ou
seja, buscamos propiciar ao professor a possibilidade de formar-se dentro da sua carga
horária de trabalho e não fora dela. Em meio ao desmonte da profissão docente, bem como da
política de desvalorização dos profissionais de educação, conseguir o feito acima
mencionado, tornou-se um ato de luta e resistência, muito valorizado pelos professores no
momento de avaliação final do curso. A seguir, nos propomos a compartilhar algumas
experiências vivenciadas nesta proposta de formação continuada, incorporando as vozes
docentes participantes e tecendo reflexões que possam entrar na corrente discursiva do campo
da alfabetização, estabelecendo outros diálogos.
Vozes em discurso: as narrativas docentes
A partir de uma perspectiva bakhtiniana que assumimos (BAKHTIN, 2011), o
caminho metodológico adotado foi a análise do discurso a partir de narrativas docentes,
compreendendo-o como uma produção da linguagem que tem como objetivo a mútua
compreensão. Compartilhamos algumas experiências vivenciadas nestes encontros narradas
por escrito pelos docentes participantes, destacando as contribuições, impressões, reflexões,
conflitos gerados. A estes discursos docentes incluímos os nossos que também foram
repensados, modificados e ressignificados.
Ouvir, ler ou analisar narrativas traz à cena a possibilidade de aprofundar
conhecimentos a respeito do processo de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno e
demais ações e interações que fazem parte da profissão docente. De acordo com Galvão
1

Convém pontuar que o Projeto Alfabetiz(ação) foi elaborado no ano de 2017 e teve continuidade em 2018.
Contudo, os eventos e as narrativas docentes apresentadas neste trabalho remetem ao ano de 2017. Ressaltamos
ainda que, tendo em vista o número de professores alfabetizadores participantes e o espaço disponibilizado para
os encontros, foi necessária uma logística de organização para efetivar a formação de acordo com os princípios
aqui relatados, sendo necessários 32 encontros. Ainda pontuamos que outras duas professoras atuaram como
formadoras. Contudo, as autoras estiveram presentes em todos os encontros, ora atuando como formadoras (16
encontros), ora participando da organização e auxiliando a formação.
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(2005), a narrativa, oral ou escrita, constitui-se um procedimento metodológico fabuloso de
investigação em educação, pois o trabalho com as narrativas, ou seja, com os episódios
relatados por professores, suscita potencialidades no tocante a reflexão pedagógica e ao
processo de (auto)formação.
O que buscamos junto às narrativas dos professores2 foi identificar e analisar como
estes vivenciaram o curso de formação, suas impressões e percepções, bem como
compreender se/e como as discussões teóricas e as atividades vivenciadas no curso
transformaram suas práticas. Além disso, almejamos entender de que modo suas concepções
em relação à alfabetização foram ou não afetadas com as trocas de experiências dos encontros
formativos. Para análise dos dados, realizamos um levantamento, a partir das narrativas
docentes das seguintes categorias: impressões sobre a proposta de formação que, por vezes,
mescla-se com a abertura para a (re)avaliação de concepções e da prática pedagógica e
referências sobre a relação com a leitura e a escrita na sala de aula.
A relação com a leitura e a escrita na sala de aula: O que narram os professores?
Esta formação me trouxe muitas reflexões sobre a maneira como trabalho a
leitura e escrita dos meus alunos. Vivenciei momentos de grande
crescimento e lamento não ter participado de todos os encontros, perdi! A
partir dessas reflexões é possível compreender um pouco das dificuldades
que as crianças encontram ao se deparar com uma proposta de produção
textual. Percebo que essa resistência pode ser decorrente da proposta de
atividade não ter significado para esse aluno. (Profª M.)

A formação despertou em mim outro olhar sobre as produções escritas dos
meus alunos. Preciso valorizar o que o meu aluno produz e não o que eu
quero que ele produza. (Profª I.)

Os encontros foram muito importantes, principalmente, por proporcionarem
vários momentos de reflexão em diversos pontos de minha prática. A
preocupação em tornar as propostas mais significativas para o aluno e fazer
com que percebam a importância da escrita e seus diferentes usos na
sociedade. Como trabalhar leitura, escrita e oralidade em um movimento de

2

A fim de garantir o anonimato dos professores participantes, apresentamos apenas a letra inicial dos nomes
destes.

663

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.
produção com o envolvimento da realidade e da finalidade de cada proposta.
(Profª F.)

Os relatos acima nos inspiram a pensar que a leitura tem uma relação íntima com a
escrita, portanto, por meio desta é possível registrar acontecimentos, memórias, descobertas.
Lê-las significa ter a possibilidade de resgatar, retomar, ter acesso ao legado histórico-cultural
construído ao longo da história. Diante disso, apropriação da leitura e da escrita traz em si os
sentimentos de empoderamento e de (trans)formação pois nos abre um leque de
possibilidades. Por isso, encontramo-nos na defesa pelo processo de alfabetização como ato
dialógico e discursivo, com propostas de leitura e escritas que sejam significativas,
contextuais e que exerçam função social. Alfabetização que seja processo vivo, dinâmico
com diálogo entre os aprendizes e em que se articule a leitura da palavra à leitura de mundo,
ampliando-a, como defendia Freire (2003).
Os docentes revelam as reflexões que foram fazendo e refazendo a este respeito
durante os encontros formativos, levando-nos a acreditar que passaram a reavaliar algumas
propostas de atividades de escritas escolares que não consideram a criança como
protagonistas do processo e aprendizagem da alfabetização e como produtoras de textos. Ao
vivenciarem situações que as colocaram também diante da necessidade da escrita de
narrativas e outros gêneros durante os momentos de formação, vivenciaram os mesmos
sentimentos que seus alunos diante da folha em branco. Desta forma, a partir das situações
propostas, passaram a pensar e discutir sobre a necessidade de tais momentos terem
significado para os discentes e ao mesmo tempo, refletiram sobre como estas oportunidades
podem colaborar para que eles, enquanto docentes, possam buscar perceber ―indicadores de
uma intensa atividade mental, cognitiva, discursiva, que revelam uma dialogia, que revelam a
elaboração da relação pensamento/linguagem no processo de escritura.‖ (SMOLKA, 2003, p.
84).
Além disso, consideramos que estas experiências de escrita propiciaram um olhar
diferenciado e mais criterioso para suas práticas em relação à produção escrita dos alunos,
especialmente no que tange às suas finalidades: para que o aluno escreve? Para quem? Com
que objetivo? Tais reflexões vão ao encontro do que Smolka (2003) advoga:
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É fundamental, então, observar e considerar como as diferentes formas de
organização e interação das crianças, e os diferentes materiais e recursos,
acabam como que provocando ou delineando a elaboração dos textos:
mostra-se como imprescindível a análise das condições de elaboração e do
funcionamento da escritura, para compreensão e avaliação (do processo de
produção) dos textos. (p. 89).

Por fim, as narrativas docentes apontam para a necessidade de os processos
formativos garantirem também a oportunidade de os professores se colocarem na posição de
escritores, seja a partir de registros escritos de sínteses, planejamentos, relatos de
experiências, ou da solicitação de escrita de narrativas referentes às suas memórias ou ainda
narrativas sobre o processo de formação vivenciado nos encontros como uma forma de (auto)
avaliação. Esta assertiva conjunta-se com a proposta de Andrade (2007), que afirma:
A visão discursiva do campo de formação de professores nos conduz à
proposta de considerar a escrita do professor como um caminho formador
favorável à construção de sujeitos autores, que possam autonomamente
buscar os conhecimentos pertinentes às mudanças a efetuar. A escrita de
punho do próprio professor que se encontrou em processo de formação se
revela para nós como instrumento ideal revelador da autoria sobre sua
própria formação. (2007, p. 119).

Neste sentido, as narrativas docentes apresentam as considerações dos professores
sobre a proposta formativa, bem como a concepções e práticas pedagógicas que foram
repensadas.
A formação continuada: O que contam os docentes?
De uma forma bem leve, a formação me possibilitou inúmeras reflexões
sobre o processo de ensino-aprendizagem e das interações ocorridas em sala
de aula. Esse processo reflexivo, permeado pela afetividade, foi bastante
enriquecedor. Estou com muitas ideias e planejando algumas atividades para
o 2º semestre, que serão realizadas com minhas colegas de escola. (Profª P.)

Inicialmente, quando foi passada a participação nessa formação, eu não tive
desejo de participar, porque em outras oportunidades não foi proveitoso
porque o encontro é muito surreal em relação ao trabalho ―real‖ que temos
em sala de aula. Mas, ter compartilhado esses momentos com o grupo
somou e continuará acrescentando à minha prática, pois as temáticas
abordadas foram muito pertinentes. Ressalto também que os materiais
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utilizados, as dinâmicas e vivências compartilhadas somaram positivamente
ao meu fazer diário. (Profª D.)

Gostei muito de participar das formações! Os temas abordados e as
atividades propostas fazem parte do nosso cotidiano. Gostaria de ressaltar o
quão importante é estarmos participando dessa troca de saberes, pois a cada
formação o olhar se amplia. (Profª A.)

A formação foi muito proveitosa, me fez refletir muito na minha prática,
nos meus anseios enquanto professora alfabetizadora. Já vejo reflexo em
minhas aulas trazido das reflexões propostas pela formação. (Profª B.)

Os professores apresentaram, nestes discursos narrativos, percepções diversas sobre a
proposta formativa, acentuando diferentes formas de vivenciá-la. As narrativas acima
reiteram a importância para os docentes de propostas em que o espaço de formação seja
concebido como um lugar de fomento às ideias e aos diálogos. Neste sentido, não por um
acaso, a possibilidade de se reunir e poder discutir com seus pares é apontado como uma das
principais contribuições da proposta, o que pode indicar que esses espaços têm sido cada vez
mais escassos.
Contudo, embora reconheçamos a necessidade dos momentos de trocas de
experiências entre pares, argumentamos que a proposição de espaços nos quais os professores
possam discutir suas ações pedagógicas abertamente, pressupondo que os diálogos são
compostos por consensos, discensos e negociações, não pode prescindir de momentos de
aprofundamento e discussão teórica, reconhecendo as concepções em questão para que
possam se posicionar em relação a elas, assumindo-as, rejeitando-as ou criticando-as. Tal
argumento embasou nossa experiência enquanto formadores nos encontros presenciais ao
trazermos para discussão temáticas como concepções de alfabetização e letramento;
Concepções de Linguagem e leitura; Currículo e Avaliação; Níveis de escrita e produção
textual e gêneros discursivos. Embora alguns destes temas possam ser considerados
―superados‖, especialmente num cenário em que a maioria dos profissionais tem formação
superior (90% da rede, segundo os dados estatísticos do sistema de RH da Superintendência
de Gestão de Pessoas da Fundação Municipal de Educação de Niterói, em 2016) observamos
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algumas incompreensões em relação a conceitos; desconhecimento dos fundamentos de
determinadas concepções; práticas docentes que mesclavam concepções divergentes e
incompatíveis; discursos conflitantes entre o embasamento teórico e as ações docentes
relatadas e até discursos preconceituosos em relação aos alunos e suas vivências. A
experiência formativa do/no curso tencionou a importância de trazer à tona a questão da
formação inicial docente e a necessidade destas temáticas serem constantemente revisitadas,
estudadas em profundidade e discutidas coletivamente.
Portanto, este foi o nosso objetivo nesta formação: repensar concepções e práticas muitas vezes formadas e arraigadas - por meio da reflexão coletiva e da troca de experiência,
mudando de forma, se necessário. Contudo, reconhecendo que os professores participantes
eram, assim como nós, sujeitos históricos, com experiências de formação e atuação distintas,
o caminho para este objetivo não poderia ser outro que não o do respeito, da escuta sensível e
da afetividade. Recusamos o lugar de quem estava ali para transmitir um programa préconcebido, pois reconhecemos que não podemos tratar o professor como aquele que vai
transpor as teorias tal como elas lhe são transmitidas, como se fossem técnicos executores, e
não profissionais que tomam decisões e refletem sobre suas ações. Consideramos a formação
continuada como um espaço de construção de sentidos, produzidos pelos sujeitos que dela
participam, incluindo nós, formadores. Assim como Larrosa, pensamos na formação de
professores desde a experiência - e não como experimento (LARROSA, 2002). Entendemos
que o processo formativo é de condição reflexiva, subjetiva, que nos implica naquilo que
somos, que tem uma dimensão transformadora, que nos faz outros naquilo que já somos.
(Idem)
Por este motivo, nos propusemos ressignificação da formação enquanto processo
permanente, que provoca reflexões a respeito das práticas docentes, como nos aponta Freire
(1997). Para este autor, aquele que ensina, ao mesmo tempo, aprende, não existindo, portanto,
ensinar sem aprender. Ainda segundo Freire, ―a experiência docente, se bem percebida e bem
vivida, vai deixando claro que ela requer uma formação permanente do ensinante. Formação
que se funda na análise crítica de sua prática.‖. (p. 19). Como resultado, tivemos a satisfação
de ler nos relatos, exemplificados pelos acima, que a experiência deste processo de formação
modificou positivamente as práticas docentes, reverberando nas propostas pedagógicas
efetivadas por estes.
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Convém pontuar que outras narrativas e avaliações revelam pontos que precisariam
ser repensados, aprofundados e modificados. Sugerem ainda avaliações contraditórias a partir
de uma mesma situação vivenciada. Outros tantos apontam questões em relação a outras
temáticas que não foram abordadas neste texto, como as relações, reflexões e vivências com a
leitura, em especial, a literária; as contradições e discussões no que se referem às concepções
de alfabetização e métodos de ensino; em relação ao processo avaliativo, entre outros.
Contudo, ressaltamos que os discursos docentes apontam movimentos críticos, uma vez que
as proposições subjacentes ao curso foram ressignificadas pelos professores e também por
nós, responsáveis por organizar e conduzir os encontros de formação. Neste processo,
transformamo-nos em sujeitos de experiência e de saberes, construindo coletivamente, a
partir de um encontro dialógico e alteritário de formação (ANDRADE, 2011), formas
singulares de ser professor.
Algumas considerações
Alarcão (1996), ao refletir sobre as propostas de formação continuada dos
profissionais da educação afirma que estas ―implicam num processo pessoal, de
questionamento do saber e da experiência numa atitude de compreensão de si mesmo e do
real que o circunda. É efetivamente a postura de questionamento que caracteriza o
pensamento reflexivo". (p. 81). Este paradigma vai ao encontro da experiência aqui relatada
brevemente, a qual assumiu uma perspectiva dialógica, forjada a partir de estratégias que
propiciassem sentidos construídos coletivamente, pela polifonia das diferentes vozes que dela
participaram, num diálogo de enunciados formadores.
Na proposta de formação continuada apresentada, buscamos conjugar a reflexão
teórica com a troca de experiências para (re)pensarmos sobre nossas próprias práticas. E
nesse processo dialógico, nos formamos, nos deformamos e nos transformamos no decorrer
do curso. Portanto, essa experiência esteve impregnada do pensamento de Bakhtin (2011) que
requer que mergulhemos em um mundo permeado por relações dialógicas, no qual o sujeito
se constitui (e se transforma) a medida que vai ao encontro do outro.
As narrativas docentes e as experiências vivenciadas ressaltam a importância que esta
proposição assumiu para os professores alfabetizadores participantes, justamente por
reconhecê-los como sujeitos responsáveis e críticos, e não como profissionais malformados
que necessitavam de ―capacitação‖ ou ―aperfeiçoamento‖. Nessa perspectiva, argumentamos
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em favor do fortalecimento do protagonismo docente, propiciando espaços dialógicos de
reflexão, teorização, reconhecimento e ressignificação dos saberes e fazeres, que deem conta
da diversidade de saberes e práticas.
Assim, buscamos com a costura desse texto contribuir para ampliação e constituição
de espaços e processos de formação mais dialógicos e integradores, em que as palavras
circulem, tendo como centralidade os professores, seus saberes, experiências e narrativas.
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Programas de formação continuada de professores alfabetizadores
propostos pelo MEC (1990 - 2018)
Fernanda Capeli Ludgero
Universidade Federal Do Espírito Santo

Resumo: O artigo apresenta um estudo bibliográfico, em andamento, realizado a partir de pesquisas
desenvolvidas por diferentes pesquisadores sobre os programas de formação continuada de
professores alfabetizadores e de documentos do Ministério de Educação e Cultura (MEC). Assim
objetivou realizar um mapeamento desses Programas, do período compreendido entre os anos de 1990
e 2018. Para realizar o mapeamento desses programas, utilizou como metodologia a pesquisa
bibliográfica, tomando como referencial teórico a perspectiva bakhtiniana de linguagem,
especificamente a noção de enunciado. Finaliza, apontando que ao longo dos últimos vinte anos
ocorreu um movimento histórico, no campo da formação continuada de professores alfabetizadores,
que de modo geral se fundamentou na crítica aos métodos tradicionais de alfabetização e na defesa da
perspectiva construtivista de Ferreiro e Teberosky e a incorporação do conceito de letramento.

Palavras-chave: Programas Nacionais. Alfabetização. Formação Continuada de Professores
Alfabetizadores.

Considerações Iniciais
No ano de 2017/1 iniciei o semestre com a matéria Alfabetização I, que muito me
intrigava, pois, a área de Alfabetização é, em minha opinião, uma disciplina central no curso
de Pedagogia. Eu me indagava constantemente: ―como se dá essa mágica?‖; ―como podemos
ensinar a outro ser humano a linguagem escrita. Porém, ao longo do curso pude notar que, ao
invés de sanar minhas dúvidas, novas e mais complexas indagações surgiram, em função dos
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muitos termos e conceitos existentes nessa área e das muitas militâncias que tentam
estabelecer o certo e o errado, de acordo com seus especialistas preferidos, que, apesar de
parecerem ter o mesmo objetivo final, apresentam soluções que conduzem a resultados e
influências na sociedade totalmente diferentes. Ao ensinar alguém a ler e escrever,
precisamos compreender se o seu objetivo final é desenvolver a produção de textos e a leitura
ou apenas ser capaz de ler e escrever simplesmente para executar tarefas de modo geral,
relacionadas ao mercado consumidor e de trabalho.
Em abril de 2018, tomei conhecimento do Programa Mais Alfabetização (PMALFA),
que estava sendo implementado em alguns municípios do estado do Espírito Santo. O nome
do programa chamou minha atenção e novamente me vi repleta de perguntas: Que
alfabetização era essa? Qual a diferença entre esse e os outros programas? O que seria esse
―Mais‖? Assim, me candidatei a uma das vagas de assistente das turmas de 1º e 2º Anos do
Ensino Fundamental, e fui inserida no PMALFA.
Durante seis meses atuei em três turmas de 2º Ano, em uma Escola Municipal de
Ensino Fundamental (EMEF) localizada no município da Serra. Observando o trabalho dos
professores, verifiquei a dificuldade de compreensão por parte de alguns alunos, o que fez
com que eu tivesse alguns desvios de função para suprir as necessidades deles. Muitas
expectativas, aprendizados e frustrações poderiam resumir esses seis meses, porém, a avidez
por entender melhor esses programas de alfabetização, que, apesar de ocorrem há tanto
tempo, parecem não gerar os resultados esperados, e como eles têm beneficiado de fato as
crianças, me motivou a continuar buscando respostas.
Abordagem Teórica
Para identificar e compreender os programas de alfabetização continuada de
professores alfabetizadores (BECALLI, 2007; ANTUNES, 2015; COSTA, 2017) e
documentos produzidos pelo MEC: Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania: marcos
de referência (BRASIL, 1991); Parâmetros em Ação – 1ª a 4ª séries (BRASIL, 1999);
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores: Documento de Apresentação
(BRASIL, 2001); Pró-letramento (BRASIL, 2012); Programa Mais Alfabetização (BRASIL,
2018).
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Conduziremos a análise das pesquisas tomando como referência a concepção
bakhtiniana de linguagem, particularmente a sua noção de texto. Isso porque o corpus
analisado foi constituído por textos impressos. Segundo Bakhtin (1992, p. 329), o texto
escrito ou oral é um dado primário de análise de todas as disciplinas e, de modo geral, ―[...]
de qualquer pensamento filosófico humanista‖. Desse modo, para esse autor, o texto ―[...]
representa uma realidade imediata (do pensamento e da emoção), a única capaz de gerar essas
disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto, também não há objeto de estudo e de
pensamento‖ (BAKHTIN, 1992, p. 329).
Nessa direção, conforme Costa e Potkul (2018), o texto (escrito ou oral) usa o sistema da
língua para produzir significados. Como unidade de significação, é um produto de criação
ideológica e, dessa forma, só pode ser entendido, na medida em que é estudado em relação
com a sociedade, ou seja, com o contexto histórico, cultural, social, político, econômico,
religioso, etc. em que foi engendrado. Desse modo, o texto constitui-se no diálogo entre
interlocutores e com outros textos.
Ainda segundo Costa e Potkul (2018), no ato de sua criação, estão envolvidos no
imaginário do autor, os seus interlocutores, para quem o texto se dirige. Sendo necessário o
uso de um sistema compreensível e convencional dentro de uma coletividade. Nessa direção,
o texto pode ser visto como ―[...] mônada específica que refrata (no limite) todos os textos de
uma dada esfera‖ (BAKHTIN, 1992, p. 331) de comunicação social. Os seus significados
são, portanto, interdependentes de outros sentidos e significados que circulam socialmente. É
preciso dizer também que o texto é diálogo entre interlocutores e é diálogo entre discursos, o
que lhe confere de enunciado. Como enunciado, é individual, único e irreproduzível. Nesse
sentido, os textos são elos irreproduzíveis de uma cadeia histórica de comunicação social.
Individual, único, irreproduzível e dialético, porque sempre se produz nas fronteiras de duas
consciências, de dois sujeitos, no diálogo com outros textos.
A partir desse posicionamento, é possível inferir que o texto, tomado como objeto de
análise e reflexão, particularmente numa abordagem bibliográfica/documental, deve ser
estudado na interdependência com o contexto socioideológico em que foi elaborado e que o
envolveu. No entanto, é preciso considerar que conforme defende Bakhtin, o contexto social
ou situação extraverbal não atua sobre o enunciado de forma mecânica; na realidade, entra
nele como ―[...] ‗um constituinte necessário à sua estrutura semântica‖.
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Nessa direção a produção de dados envolveu/envolverá, no primeiro momento, a leitura
das teses e dissertações, buscando descrever as análises realizadas pelos pesquisadores, para
em seguida, discutir os pontos de contato e distanciamento desses estudos. Essa afirmação
está relacionada ao fato de que este estudo encontra-se em andamento. Os posicionamentos, a
seguir, estão relacionados a parte inicial de nosso estudo.
Abordagem metodológica
Como dito, o corpus da pesquisa contém uma junção de estudos a partir de teses, revistas
científicas, artigos etc. produzidos na área de alfabetização, especificamente trabalhos que
tratam dos programas de formação continuada de professores alfabetizadores, no Brasil no
espaço de tempo de 1990 – 2018. Assim com o entendimento de que tais estudos são
importantes para compreendermos o campo da alfabetização, buscamos identificar programas
ao longo desses quase vinte anos (1990-2018) por meio da leitura de teses e dissertações, cujo
tema central foi a análise desses programas. Logo, para o desenvolvimento desse estudo
optamos pela pesquisa bibliográfica.
De acordo com Moreira e Caleffe (2006, p. 74)
[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído de livros, artigos, jornais, monografias, dissertações, teses,
material cartográfico etc. O objetivo principal é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo o que já foi produzido na área em questão.

Assim, esse estudo busca identificar os programas nacionais de formação de
professores alfabetizadores por meio da leitura de teses e dissertações fazendo com que fique
mais destacado o que realmente se deseja apresentar. Por isso, dessa análise foram excluídos
capítulos de dissertações, tópicos de artigos, com o intuito de selecionar somente o tema para
ser estudado.
Por meio dessa abordagem metodológica foi possível averiguar que há um grande
número de trabalhos que discutem esses programas.
Alfabetização nos Programas Nacionais
Tendo em vista que este estudo visa identificar e descrever os programas educacionais
voltados para a formação continuada de professores alfabetizadores promovidos pelo
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Ministério da Educação no período compreendido entre os anos de 1990 e 2018, neste
capítulo, realizaremos uma apresentação desses programas, por meio do diálogo com
diferentes pesquisadores que se debruçaram sobre o tema.
Por muito tempo, o índice de concluintes do Ensino Fundamental, quando comparado
ao de matriculados, vinha apresentando uma enorme queda, motivada pela constante evasão
escolar e pela alta taxa de repetência, agravando, assim, a dificuldade de alfabetização, um
dos maiores problemas enfrentados pelo governo do Brasil em relação à educação
(GONTIJO, 2015, no prelo).
Na tentativa de mudar esse quadro, e de marcar a participação do Brasil no Ano
Internacional da Alfabetização, foi criado pelo Governo Collor o Programa Nacional de
Alfabetização e Cidadania (PNAC), (BRASIL 1990). O PNAC mobilizou os brasileiros em
torno de quatro princípios norteadores. O primeiro deles, chamado A formação da cidadania,
visava potencializara ideologia de democracia. Pois, entendia-se que, ao serem matriculadas
nas escolas, as crianças estariam sendo protegidas de um provável estado de alienação. O
segundo princípio, a Responsabilidade solidária, era designado não só para as crianças, mas
também para toda a população que não havia tido a oportunidade de se alfabetizar, incluindo
jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos, visando atingir um dos objetivos do PNAC que
era reduzir, no prazo de cinco anos, o altíssimo índice de 70% de analfabetos existentes no
país.
O terceiro princípio, a Responsabilidade financeira compartida, visava melhorar as
relações institucionais aumentando os recursos da educação, e definindo critérios para o seu
uso racional, priorizando o atendimento dos objetivos do ensino fundamental obrigatório e
gratuito. O quarto e último princípio, o Fortalecimento da instituição escolar, nos diz que,
sendo a escola a principal, mas não a única, responsável para que a alfabetização seja
executada com sucesso, deveria ser fortalecida com as condições estabelecidas por um padrão
básico, para um melhor resultado de desempenho acadêmico dos estudantes.
Com esses princípios norteadores, podemos compreender que o PNAC foi planejado
para durar cerca de 10 anos, e foi estruturado para começar desde os pequenos, com o
pensamento de que a
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[...] leitura e a escrita constituem assuntos presentes na vida social, sobre os
quais as crianças pequenas manifestam curiosidade e interesse. Omiti-los
para as crianças das camadas sociais que frequentam a pré-escola pública
seria negar-lhes, sem razão, o acesso a um conhecimento social cuja
possibilidade de aprendizagem já lhes é própria (BRASIL, 1990, p. 25).

Assim, era objetivo desse programa mobilizar a sociedade para fazer parte desse
papel, a saber: a reconstrução da educação, com o intuito de acabar com o analfabetismo,
utilizando-se a perspectiva da psicogênese desde a pré-escola, defendendo o construtivismo
no campo da alfabetização, para que as crianças mais pobres não perdessem a oportunidade
de terem as letras mais cedo em seu meio social.
Em 1995, quando Fernando Henrique Cardoso assume a presidência, é possível notar
os mesmos objetivos de reformas econômicas iniciadas no governo Collor. No ano de 1999
foi criado o programa Parâmetros em Ação, que tinha como propósito a melhora da formação
continuada dos professores, visando uma formação de qualidade para os educandos da
educação infantil e do ensino fundamental para crianças, jovens e adultos.
O programa aponta que objetivava fornecer base aos profissionais em formação. Para
isso foram adotados materiais de formação para os professores, sendo eles: vídeos com troca
de experiências, módulos de alfabetização, textos científicos curtos para leitura, propostas
pedagógicas e documentos da educação. Com a finalidade de identificar as ideias nucleares
presentes no currículo e saber fazer adaptações locais necessárias.
No módulo Alfabetizar (BRASIL, 1999), criado com a justificativa de ausência de
material para os professores alfabetizadores, encontramos uma crítica ao método tradicional.
Para esse programa, essa metodologia é antiquada para a formação de professores, sobretudo
por que os Parâmetros em Ação tinham como finalidade a inovação. Por isso desaprovavam
as práticas mecânicas de repetição com os alunos e incentivavam o método de alfabetizar
com textos, ao invés de alfabetizar com sílabas. É preciso dizer ainda que para se contrapor as
práticas tradicionais de alfabetização tomaram como referência a perspectiva da Psicogênese
da Língua Escrita de Ferreiro e Teberosky.
Entre 2001 e 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA). Segundo Becalli (2007), o
Plano Nacional de Educação (PNE) foi o documento que sustentou a criação do PROFA, e a
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partir dele o programa foi se estruturando de acordo com os objetivos do MEC. Para a
coordenação-geral do programa, foram convidados especialistas que já haviam trabalhado na
produção dos módulos do projeto Parâmetros em Ação. E ao criarem o Grupo-Referência
para um melhor desenvolvimento dos professores alfabetizadores, debatiam também a
necessidade de a equipe pedagógica do PROFA planejar as atividades a serem passadas, com
um aprimoramento nos conteúdos de leitura e escrita a serem fornecidos nas formações,
tendo como referência o construtivismo de Ferreiro e Teberosky, autoras de grande influência
na confecção do PNE, por defenderem o conceito de alfabetização baseado nos estudos da
psicogênese e o aprendizado da leitura e da escrita por meio de categorização dividida em
níveis de construção de hipóteses pelas crianças, sobre a relação entre o oral e o escrito.
Nessa direção, de acordo com Becalli (2007, p. 10)
[...] o PROFA se constituiu como um programa alienador, na medida em
que apresentou situações didáticas de alfabetização sob o argumento de que
eram necessárias e eficazes para alcançar a melhoria do desempenho dos
alunos em leitura e escrita, sem dar voz às reais dificuldades que os
professores brasileiros encontram ao cumprir o seu dever de ensinar e, por
conseguinte, sem considerar as especificidades existentes no interior de cada
turma de alfabetização do País.

Nessa direção, conforme Becalli (2007), esse programa que deveria ser inovador e
libertador, na medida em que propunha a quebra das metodologias tradicionais, sendo a
alfabetização um ―[...] elemento fundamental para a libertação e mudança social‖ (GONTIJO,
2014, p.14), continuava sendo limitador nas práticas pedagógicas orientadas em formação dos
professores. O ―Guia do Formador‖, módulo elaborado pelo MEC juntamente com a SEF,
descreve a falta de explicação do índice de fracasso escolar em alfabetizar alunos, no Brasil.
O objetivo do MEC, ao criar o programa, era extinguir a evasão e a repetência escolar,
qualificando a formação dos professores da Educação Infantil e Ciclo I. Com isso, o guia
ressalta duas causas específicas para a cultura de reprovação escolar:
[...] a formação inadequada dos professores e seus formadores e a falta de
referências de qualidade para o planejamento de propostas pedagógicas que
atendam às necessidades de aprendizagem dos alunos – situações didáticas e
materiais adequados (BRASIL, 2001, p.1).

Dessa forma, mais uma vez é proposto aos professores no conteúdo aprofundado, a
necessidade de diagnosticar suas propostas pedagógicas utilizadas em seu percurso
profissional, logo no início de seu trabalho, para assim serem capazes de entender e comparar
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o todo com as teorias e práticas anteriormente realizadas na alfabetização, e como eram
reproduzidos esses resultados. Para orientar os professores, o curso apresenta como um dos
referenciais teóricos, o filósofo John Dewey, que estabelece três condutas para uma ação
reflexiva:
• Desejo de ouvir mais de uma opinião, considerar outras alternativas e
admitir a possibilidade de erro, mesmo naquilo que se considera como certo.
• Responsabilidade pelas conseqüências [sic] de uma determinada ação – o
que implica refletir sobre as conseqüências [sic] pessoais, sociais e políticas
da própria ação sobre a vida dos alunos.
• Predisposição para agir com curiosidade, energia, capacidade de renovação
e luta contra a rotina (BRASIL, 2001, p.4).

Tais condutas, conforme defende o PROFA, proporcionam ao professor compreender
a responsabilidade de estar dentro de uma sala de aula, com a orientação de ensinar não só os
conteúdos pragmáticos, mas também fazer com o que o aluno entenda as questões sociais,
dando a ele a oportunidade de ser criativo, questionar o cotidiano, mas que, além disso, saiba
respeitar a opinião do outro.
Conclui-se, a partir dos apontamentos de Becalli (2007), que o programa pretendia
fornecer meios para criar um contexto favorável para a construção de conhecimentos para os
professores e formadores. Todavia, os profissionais de educação deviam realizar diversas
atividades, apropriando-se de competências trazidas pelo programa, com o objetivo de se
tornarem docentes capazes de alfabetizar seus alunos, estudando os conteúdos transmitidos
no curso de formação, que a SEF dizia serem construídos de forma coletiva. Porém, foi
proporcionada aos professores apenas uma via, desejando que o programa tivesse êxito em
seu objetivo, sem promover em suas diretrizes a discussão sobre a autonomia e a criticidade
do professor, além do Acompanhamento do PROFA, que serviu de embasamento para o
segundo e o terceiro módulos do programa, que consistiam em uma experiência de
supervisionar as equipes pedagógicas do programa, focalizando nos materiais, e no
funcionamento dos grupos de professores alfabetizadores que estavam relacionados ao
projeto.
Em 2005, ocorreu o lançamento do Pró-Letramento que, de acordo com o texto do
MEC publicado em sua página na internet, esse programa veio para incentivar os professores
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a sempre progredirem em sala de aula. O programa trouxe o enfoque de correção, em busca
de solução de baixo custo, para melhorar a educação dos estudantes dos anos iniciais, que
pelos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Programme for
International Student Assessment (PISA) apresentavam rendimento insuficiente. Diante
disso, o Pró-Letramento foi organizado em parceria do MEC com as Instituições de Ensino
Superior (IES) da Rede Nacional de Formação Continuada e os Sistemas de Ensino. O MEC
através do Sistema Educacional Brasileiro (SEB) coordenou o programa, que
[...] elabora as diretrizes e os critérios para organização dos cursos e a
proposta de implementação. Além disso, garante os recursos financeiros
para a elaboração e a reprodução dos materiais, e a formação dos
orientadores/tutores (BRASIL, acesso em 12 de dezembro 2018).

Dezoito universidades brasileiras1 se responsabilizaram em ministrar as formações e
produzir materiais didáticos (livros, vídeos, softwares) nas áreas de alfabetização/linguagem e
matemática, garantindo formação e orientação para o professor tutor/orientador, através dos
seminários e o bom espaço para o aprendizado, além da parceria com os municípios,
formalizada com a assinatura de uma adesão que garantia o transporte, a alimentação, a
hospedagem e as condições de trabalho, além do espaço e dos materiais.
As

inscrições

dos

professores

eram

realizadas

junto

às

Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação, as quais avaliavam os seguintes critérios:
comprometimento, capacidade e destaque. Além disso, o professor (licenciado em letras,
pedagogia ou matemática) deveria estar atuando em salas de aulas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental por pelo menos um ano.
Segundo Antunes (2015), o que perpassa em todos os fascículos produzidos pelo
programa Pró-Letramento é o princípio de alfabetizar letrando, o que implica que a língua
deve ser ensinada tanto em sua perspectiva interna, que envolve o sistema alfabético e todas
as outras questões voltadas para a estrutura da língua, quanto na perspectiva da prática social.
1

Universidade Estadual do Ceará, Universidade Estadual de Maringá, Universidade do Estado de Minas Gerais,
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Estadual Paulista,
Universidade Estadual de Campinas, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade Federal do Espírito
Santo, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal do
Pará, Universidade Federal de Pernambuco UFPE, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade
Federal de Uberlândia, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade de Brasília e
Universidade Federal do Amapá.

678

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Com isso, é aconselhada a prática de leitura e fruição todos os dias antes de começar a aula.
O professor regente deve iniciar suas aulas (seja na Educação Infantil ou no Ensino
Fundamental) lendo um livro inteiro, com o objetivo de fomentar a leitura em seus alunos. O
programa incita o professor a desenvolver atitudes de leitura em seus alunos com o intuito de
tornar a língua como prática social, para que o aluno, automaticamente, precise se apropriar
de todas as particularidades da Língua Portuguesa, porém essas particularidades já se fazem
presentes no seu entendimento da vida e em seu dia a dia. Todavia, entendemos a leitura
como uma produção de sentidos,
No campo da alfabetização, o uso de testes estandardizados, como Prova Brasil (PB) e
a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) tem se firmado com o passar dos anos (desde
o ano de 2006) e tem mostrado a presença das concepções empresariais para fundamentar a
gestão da Educação. Nesse contexto, os resultados da PB, em 2007 influenciaram o Governo
Federal a intervir nos municípios que apresentaram baixo Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) sob a alegação de busca de melhoria.
Nesse contexto, na tentativa de inovação, o Pacto Nacional pela Idade Certa (PNAIC)
foi criado para atender a meta 5 do PNE, a qual visa a alfabetização para todas as crianças,
sendo utilizadas as 7 estratégias para que haja a alfabetização até o final do terceiro ano do
ensino fundamental, a saber:
5.1. estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais
do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na
pré-escola, com qualificação e valorização dos(as) professores(as)
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças; 5.2. instituir instrumentos de
avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das
crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e
as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e
monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos
os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 5.3.
selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas
pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de
ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas,
preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 5.4. fomentar o
desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem dos(as) alunos(as), consideradas as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade; 5.5. apoiar a alfabetização de
crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, com
679

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.
a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas
comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades
quilombolas; 5.6. promover e estimular a formação inicial e continuada de
professores(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de
novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras,
estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e
ações de formação continuada de professores(as) para a alfabetização; 5.7.
apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem
estabelecimento de terminalidade temporal (BRASIL, 2014).

Sendo que das sete estratégias, cinco estão relacionadas ao PNAIC, entende-se que é
muita responsabilidade em gestão, para realizar tantos feitos, principalmente pela forma do
seu financiamento, não oferecendo o apoio necessário aos professores que, infelizmente, são
taxados de culpados pela evasão escolar. Com isso o PNAIC estabeleceu a obrigatoriedade de
alfabetizar crianças, até o final do 3º ano do ensino fundamental.
Após Ferreiro e Teberosky realizarem uma pesquisa em Buenos Aires, sua
apresentação sobre o construtivismo e a psicogênese com suas cinco hipóteses ao Brasil fez
com que fossem introduzidos seus fundamentos e conceitos na área de alfabetização. Mas o
que é questionável, é que mesmo não possuindo os mesmos fundamentos, a linha de
―alfabetizar letrando‖, perspectiva de Soares, é encontrada nos mesmos materiais
pedagógicos do programa em que se encontram o construtivismo, sendo contra o pensamento
de que se fazia necessário livrar-se dos métodos para melhor alfabetizar. Entretanto, muitos
pensamentos críticos à filosofia tradicional de educação, foram alinhados pelo programa para
o mesmo estudo. Segundo Costa,
os estudos desenvolvidos por Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a
psicogênese da língua escrita são resultados de uma pesquisa experimental
realizada entre os anos de 1974-1976, em Buenos Aires. A pesquisa
objetivou entender como as crianças relacionam o oral e o escrito e quais
hipóteses constroem sobre essa relação. De acordo com as autoras, a escrita
alfabética não é um código e as práticas de ensino não se dão por meio de
memorização e repetição. Para que as crianças entendam como a língua
funciona, é preciso que compreendam que a língua escrita ―nota‖, ou seja,
ela representa as sílabas e fonemas, segmentos sonoros menores da língua
que compõem as palavras. Conforme as autoras, durante o processo de
aquisição da escrita, as crianças constroem conhecimentos sobre a língua e
passam por cinco níveis de aprendizagem: Nível 1 – escrita indiferenciada;
Nível 2 – diferenciação da escrita; Nível 3 – hipótese silábica; Nível 4 –
hipótese silábico-alfabética; e Nível 5 – hipótese alfabética (2017, p. 87).
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Nessa direção é possível inferir que o PNAIC seleciona três autoras (Ferreiro,
Teberosky e Soares) e mescla seus conceitos de alfabetização como se fossem um só. Por
exemplo, de acordo com Soares (2003) a Alfabetização é um processo de aprendizagem do
sistema de representação fonológica (conjunto de fonemas) e fonêmica (capacidade de um
indivíduo detectar, manipular e misturar os sons isolados da palavra), que identifica as
relações de fonema-grafema (som das letras), habilidades de codificação (escrever) e
decodificação (ler) da língua escrita, sendo acoplado com o Letramento, modo em que se
desenvolvem as habilidades do uso desse sistema de leitura e escrita, estruturadas nas funções
sociais. E por isso, ela afirma que é necessário que haja métodos para que possa ser
potencializado o processo de alfabetizar-letrando nos alunos. Porém, para o construtivismo de
Ferreiro e Teberosky (1991), o uso dos métodos utilizados para alfabetizar é negativo,
fazendo com que o ensino utilize técnicas para ensinar a ler e a escrever, sendo a escrita
concebida como um código de transcrição gráfica, portanto a leitura, como uma aquisição
técnica. Todavia, sendo a linguagem o que nos une como seres humanos, ―[...] ao escrever e
ler, as crianças não apenas codificam sons, de acordo com as convenções ortográficas que
regulam o sistema de escrita ou decodificam letras, mas produzem sentidos‖ (GONTIJO,
2008, p. 19).
Segundo Costa (2017), nos cadernos do PNAIC, pode-se notar, principalmente nos
textos de relatos de experiências dos professores, a orientação do programa para avaliação
diagnóstica, que se assemelham às práticas utilizadas por Ferreiro e Teberosky em sua
pesquisa. Mesmo sendo defendida nos cadernos, a alfabetização na perspectiva de letramento
– modo social – pode ser identificada ao ler as experiências dos professores que não utilizam
tal forma. Entende-se que eles continuam com o mesmo processo de avaliação, fundamentado
nas cinco hipóteses da relação entre o oral e o escrito de Ferreiro e Teberosky. Em outras
palavras, a proposta do PNAIC é balizada em habilidades linguísticas e na aquisição do
código escrito, sendo os mesmos eixos e estratégias que foram utilizadas em programas
anteriores. Segundo Costa (2017, p. 87),
[...] o problema do fracasso escolar deixou de ser debatido como uma
questão de método, deficiência ou carência cognitiva e passou a ser
discutido à luz da teoria construtivista, a partir da psicogênese da língua
escrita. Assim os erros cometidos pelas crianças são considerados
construtivos, um processo de construção das hipóteses da escrita pelo qual
as crianças passam durante a alfabetização.
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O termo ―evasão2‖, que está presente nos documentos que constituíram o corpus deste
artigo, pode ser entendido como sendo um processo de exclusão e não de evasão. Decifrando
a palavra evasão, compreende-se que ela significa saída, representando, assim, o êxodo da
escola. E a saída dos estudantes das escolas, está carregada de vários fatores, como por
exemplo: a idade tardia de acesso à escola, principalmente em áreas pobres, e a própria
repetência que produz isso em conjunto com as seriações. Logo, a idade-série influencia na
repetência. Essa perspectiva vem, como a maioria dos programas nacionais (Programa de
Formação de Professores Alfabetizadores, Parâmetros em Ação, Pró-letramento, Pacto
Nacional da Alfabetização na Idade Certa), voltados às mudanças dos métodos e formações
de professores de acordo com uma determinada perspectiva política, fundamentada em
alguma filosofia educacional e baseada em seus sistemas governamentais etc. Mas não há
discussão dos problemas estruturais, principalmente a estrutura social, pois, há uma defesa de
que seus materiais estruturados são a solução para a ―evasão‖ escolar e o mesmo discurso diz
que a solução está na escola.
O Programa Mais Alfabetização (PMALFA) foi criado pela Portaria nº 142, de 22 de
fevereiro de 2018, com o intuito de melhorar o índice dos resultados da Avaliação Nacional
da Alfabetização (ANA) de 2016, apresentando os dados do 3º ano do ensino fundamental,
baseados na média brasileira, com o alto nível de reprovação. De acordo com o descrito no
Portal do MEC (BRASIL, acesso em 23 de março de 2019), ele visa aprimorar e trabalhar em
conjunto com as unidades de ensino, especialmente com os anos iniciais, estritamente o 1º e o
2º Ano do Ensino Fundamental, entendendo a alfabetização como um alicerce para o aluno
em sua obtenção de outros conhecimentos. Trabalha-se com as metas estabelecidas pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) criada em 2017 com o objetivo de mudança em relação
à desuniformidade, possibilitando a melhora na educação para crianças e assegurando-lhes a
alfabetização até o 3º Ano do ensino fundamental. O Conselho Nacional de Educação (CNE),
por meio da Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, estabelece o
desenvolvimento das práticas pedagógicas focalizadas na alfabetização nos dois primeiros
2

No dia 18 de outubro de 2018, foi reunido o núcleo/grupo de pesquisa intitulado Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo (NEPALES) – órgão pertencente ao Centro de Educação
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), desde abril de 2006 – o qual estava composto por alunos
ainda na graduação de Pedagogia, como também com alunos da pós-graduação, ocorreu um debate acerca da
temática da evasão. Este debate culminou na escrita dessas reflexões.
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anos do ensino fundamental, tendo a intenção de aperfeiçoar esses alunos com o sistema de
escrita e leitura conforme suas habilidades.
Dessa forma, o PMALFA se apresenta com caráter prático, de apoio ao professor para
que ele possa realizar seu trabalho de alfabetização. Contudo, se difere dos outros programas
realizados, apesar de todos eles terem sido criados para combater evasão e repetência da
distorção da idade-série, e serem fundamentados em eixos. Exemplo disso é o PNAIC, que se
fundamenta em: formação, material didático, avaliação, gestão e monitoramento. O
PMALFA também traz esses eixos, mas com um novo sujeito para auxiliar o professor
regente nas suas necessidades, o denominado assistente voluntário que recebe uma bolsa para
custear sua alimentação e transporte para a ida a escola, sendo esse sujeito em formação ou já
formado em Pedagogia ou Magistério.
A presença de um assistente permite indagar se realmente a dificuldade de alfabetizar
em nossas escolas se dá somente pela má formação dos professores, como apontam os
documentos dos programas passados, ou se essa dificuldade se deve também a outros fatores,
tais como: problemas de estruturas, demanda de salas cheias, professores que não tem
conseguido realizar seu trabalho de forma eficaz em razão das más condições ofertadas para
prepararem material diferente.
Considerações Finais
A breve discussão que realizamos apontou que ao longo dos últimos vinte anos
ocorreu um movimento histórico, no campo da formação continuada de professores, que de
modo geral se fundamentou na crítica aos métodos tradicionais de alfabetização e na defesa
da perspectiva construtivista de Ferreiro e Teberosky. Junto a isso, uma serie de avaliações
em larga escala vêm sendo desenvolvidas com a ênfase na testagem de conhecimentos para
desenvolver uma classificação das instituições de ensino por meio do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Em outras palavras, o sistema educacional vem se baseando em exames que cobram
habilidades e competências, consideradas, pelo MEC, necessárias para exercer com eficiência
as ocupações profissionais da vida adulta. Desse modo esses programas têm sido atrelados
aos sistemas de avaliação em larga escala, com foco na exigência de desenvolvimento de
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habilidades. Isso nos leva a compreender que de fato esses programas educacionais, apesar de
distintos em alguns aspectos, têm, de modo geral, os mesmos objetivos, ou seja, ao invés de
enfatizarem a busca de soluções para os problemas internos das salas de aulas, a partir das
diferentes especificidades e demandas, desenvolvem formações continuadas com vistas a
adaptação dos alunos ao sistema de avaliação e, consequentemente ao mercado de trabalho.
Por outro lado, observamos também que tais programas, de modo geral, atribuem a
responsabilidade pelo alto índice de evasão escolar e de repetência, aos professores, escolas
ou famílias, desconsiderando a complexidade do fenômeno educacional que envolve a
necessidade de desenvolvimento de políticas públicas para responder as diferentes
problemáticas do Sistema Educacional Brasileiro, no qual destacamos: ampliar o
investimento no âmbito educacional, valorizar os profissionais e promover formações que
possam redimensionar a criticidade do professor, com os recursos e o apoio necessário para o
desenvolvimento de uma alfabetização que possibilite, as crianças, o desenvolvimento da
consciência crítica.
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A postura pedagógica do professor alfabetizador e as orientações dos
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Resumo: Este trabalho teve por objetivo compreender a postura pedagógica do professor
alfabetizador e descrever as aproximações ou distanciamentos entre o processo de elaboração e
aplicação de atividades e as orientações dispostas nos documentos oficiais de formação, no período de
2009 a 2013. Para isso, realizou-se uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem
qualitativa, em que se utilizou de entrevista semiestruturada para obtenção dos dados, e análise dos
documentos oficiais, ―Pró-Letramento: Alfabetização e Linguagem‖ e os cadernos do ―Programa de
Formação Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa‖ (PNAIC/2012-2013). A pesquisa se
baseou nos estudos de Soares (1998, 2017, 2018) para a compreensão do processo de alfabetização e
letramento. Para a obtenção dos dados foram entrevistados sete professores alfabetizadores, de uma
escola municipal, localizada no Sul de Minas Gerais. A partir dos pressupostos da Teoria
Fundamentada nos Dados (TFD), construíram-se categorias para analisar os depoimentos dos
professores, que foram coletados pelos instrumentos de pesquisa. As análises revelaram que a práxis
pedagógica do professor alfabetizador é uma ação relevante, significativa, preocupada com a
formação do aluno, como sujeito leitor, para o exercício da cidadania, entretanto, os aspectos teóricometodológicos ainda se mostram mais próximos de suas experiências acumulativas do que das
orientações contidas nos documentos oficiais de formação.

Palavras-chave: Formação docente. Formação de professores alfabetizadores. Alfabetização e
letramento.

Introdução

A alfabetização ainda constitui um desafio a ser superado pelas instituições de ensino
público. Intervenções pedagógicas e políticas públicas têm emergido na tentativa de obter
melhores resultados, garantindo a todos os alunos o direito de aprender e de se alfabetizar até
os oito anos de idade. Entretanto, apesar do esforço e empenho em favor da alfabetização
empreendido por toda equipe pedagógica e corpo docente do município no qual fiz parte, ora
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como dirigente municipal de educação, ora como docente, os resultados avaliativos ainda são
preocupantes.
Assim, partindo das experiências vivenciadas como docente dos anos iniciais e como
dirigente municipal de educação por doze anos, é que conduzimos no programa de Pósgraduação em Educação, uma pesquisa com foco nos processos de formação do professor
alfabetizador. Tendo em vista, o percurso de formação continuada do professor alfabetizador,
o que de fato ocorre no processo de elaboração e desenvolvimento de práticas de leitura e
escrita em salas de alfabetização e, em quais documentos ou programas de formação se
encontram respaldadas as atividades de leitura e escrita?
Frente a tal questão, esta pesquisa pretende trazer contribuições para a compreensão
do processo de alfabetização que se desenvolve na instituição municipal de ensino, de modo a
elencar quais práticas educativas são privilegiadas, quais saberes são acionados ou
construídos ao longo das experiências dos docentes.
Nessa perspectiva, este texto tem por objetivo compreender a postura pedagógica do
professor alfabetizador e descrever as aproximações ou distanciamentos entre o processo de
elaboração e aplicação de atividades e as orientações dispostas nos documentos oficiais de
formação, como: ―Pró-letramento, Alfabetização e linguagem‖ e os cadernos do PNAIC que
tratam do ensino da Língua Portuguesa. A seleção desses documentos está relacionada à
abrangência das formações em nível nacional e à carga horária destinada ao seu
desenvolvimento. Outro fator considerado foi a delimitação do período de 2009 a 2013;
período em que ocorreram as formações destacadas neste parágrafo, no município onde se
desenvolve a pesquisa.
Para concretização do trabalho, assumimos por meio da abordagem qualitativa, com
procedimentos das pesquisas descritiva e exploratória, a realização de levantamento
bibliográficos e entrevistas semiestruturadas. Pela aplicação das entrevistas foi possível fazer
a imersão no contexto mais próximo às situações reais e vivenciais das salas de aula de
alfabetização, em que identificamos e descrevemos modos de compreender e de conduzir a
prática pedagógica, o que podem revelar os meandros que conduziram, ou não, a resultados
díspares de defasagem de aprendizagem. Não que devessem ser iguais, pois somos seres
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diversos, mas que as habilidades básicas de alfabetização estivessem consolidadas,
respeitando a igualdade de direitos e a diversidade do ser humano.

Politicas de formação de professores alfabetizadores: pró-letramento e o programa de
formação pacto nacional pela alfabetização na idade certa
Nas últimas décadas, a inquietação com o direito à alfabetização, de toda criança, tem
ocupado as discussões nas esferas municipal, estadual e federal, sobre educação e fracasso
escolar, delineando políticas públicas com o intuito de garantir a concretização desse direito.
Nesse contexto das ações para a melhoria da qualidade da educação, de apoio e
incentivo do Governo Federal, foi criado em 2005 o ―Pró-Letramento‖, um programa de
formação continuada de professores, destinado à melhoria da qualidade de aprendizagem da
leitura, escrita e da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. O programa foi
realizado, coordenado e financiado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da
Secretaria de Educação Básica (SEB), em parceria com universidades. A participação do
estado e dos municípios no programa ocorreu por meio de adesão.
O lema do Pró-Letramento foi ―Mobilização pela qualidade da educação‖ e a
modalidade do curso era semipresencial. Poderiam participar do programa todos os
professores das séries iniciais do ensino fundamental.

O material utilizado foi

disponibilizado de forma impressa e por meio de vídeos, que contavam com o
acompanhamento de professores orientadores, também chamados de tutores. A duração do
curso oferecido pelo programa era de 120 horas, com encontros presenciais e atividades
individuais desenvolvidas na unidade de ensino do cursista.
A reflexão proposta pelo Pró-Letramento sobre o ensino da língua contribuiu para
repensar a prática pedagógica voltada à alfabetização, e a compreensão e produção de textos
orais e escritos. Nessa perspectiva, o programa fomentou o diálogo sobre a criança, sobre o
currículo e as práticas de alfabetização e de letramento. Assim, a referência à formação nesta
dissertação, se deve a sua relevância no contexto da instituição onde lecionam as professoras
entrevistas, ao fato de todas terem participado da formação e ressaltarem em suas falas
propostas pedagógicas a ela relacionadas.
Uma das últimas iniciativas implementadas em todo o país, com o objetivo de
promover a alfabetização em âmbito nacional consiste no Pacto Nacional de Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC). Um programa governamental, organizado pelo Ministério da Educação
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(MEC), em que os governos federal, estadual e municipal firmam termo de cooperação, para
que os alunos das escolas públicas estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em
Matemática, até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental.
Essa ação tem como objetivo, também, a formação continuada de professores que
atuam nas escolas públicas na etapa de alfabetização. A formação privilegia encontros
presenciais na escola onde o professor atua, com estudos e atividades práticas que auxiliem o
desenvolvimento de ações subsidiadas pela realidade local.
Os cadernos do PNAIC corroboram para pensar uma educação que respeite o direito
de aprendizagem das crianças, com ênfase na conquista de uma educação de qualidade. Desse
modo, busca-se também oferecer uma formação continuada que contribua não só para a
teorização das professoras, mas favoreça o diálogo sobre sua própria prática, a interação com
seus pares, compreendendo a realidade onde atuam.
O que dizem os documentos oficiais sobre a alfabetização e o letramento
O estudo da linguagem nos documentos oficiais recebe especial atenção, pois é
fundamental à constituição do sujeito nas interações sociais. O intuito é potencializar a
criança junto as interações sociais cotidianas, escritas ou faladas, tendo em vista sua essência
sociocultural.
Assim, a proposta pedagógica que melhor atende ao que é proposto pelo documento é
aquela que articula e integra processos de alfabetização, ao mesmo tempo em que prepara e
capacita as crianças para o exercício da cidadania e da integração social, contextualizando as
experiências formativas de uso da linguagem, ou seja, envolva práticas de letramento.
Alfabetizar nessa perspectiva apresentada é assegurar a criança o domínio da escrita
alfabética como requisito para a escrita, a oralidade, a leitura autônoma de textos envolvendo
os diferentes gêneros que circulam nas esferas sociais.
É fundamental que as crianças tenham acesso a diferentes gêneros textuais, que
dialoguem com eles, conforme apresenta Goulart (2006), explorando-os, percebendo suas
características, sua organização, os suportes onde estão inseridos, além das percepções quanto
a decodificação e codificação (grafemas e fonemas).
Nessa direção, os processos descritos pelos documentos oficiais envolvem a
alfabetização e o letramento, que numa ação pedagógica constituem processos diferentes,
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porém complementares e indispensáveis. Não se trata, portanto, de escolher entre um ou
outro processo, mas integrar ambos na ação pedagógica, ou seja, alfabetizar letrando. De
acordo com as orientações contidas no Fascículo 1 do Pró-Letramento, o trabalho voltado
para o letramento caminha junto com o trabalho para a alfabetização, pois os conhecimentos
adquiridos numa área contribuem para o desenvolvimento na outra área. (BRASIL, 2008,
p.18). Fato já trazido por Soares (1998), ao destacar que a alfabetização e o letramento são
diferentes, porém, indissociáveis.
Nessa perspectiva, os materiais do ―Pró-letramento: Alfabetização e linguagem‖,
―PNAIC‖ e as ―Orientações para o ensino fundamental de nove anos‖, são unânimes em
trazer a alfabetização e o letramento como processos interligados, de interação entre o sujeito
e o objeto de estudo, no caso a língua. A compreensão, a valorização da cultura escrita na
sociedade, (faceta sociocultural) seus modos de produção e circulação constituem fatores e
condições essenciais, trazidas pelos documentos, para a inserção dos estudantes no mundo
letrado. A inter-relação entre as múltiplas facetas, a faceta linguística - ―necessário, mas não
suficiente‖ – de acordo com Soares (2018) - a faceta sociocultural e a interativa, constituem
o alfabetizar letrando defendido por Soares (1998; 2017 e 2018).
Nesse sentido, as matrizes curriculares dispostas nos documentos oficiais coadunam
com o que apresenta os autores. Eles trazem os eixos de leitura, escrita, produção, oralidade e
de análise linguística, que conduzem ao processo de alfabetizar letrando, num trabalho que se
inicia no primeiro ano, porém é aprofundado, retomado e consolidado nos anos seguintes.
Entende-se, portanto, que o trabalho com a escrita, a alfabetização e o letramento perpassa
todas as atividades que se desenvolvem na escola, num constante planejar, sequencial, com
objetivos claros, obedecendo a uma dinâmica, uma organização pedagógica, que é
denominada nos cadernos do PNAIC, como rotina, sequência didática e projetos didáticos.
De acordo com o caderno do PNAIC, Ano 2, Unidade 2, ―A organização do
planejamento e da rotina no ciclo de alfabetização na perspectiva do letramento‖, a
organização do planejamento e da rotina favorecem o desenvolvimento de um trabalho
pedagógico articulado e, sequencial, atrelado aos diferentes eixos de ensino da língua
portuguesa.
O planejamento é fundamental para o trabalho pedagógico, numa dinâmica, que
auxilia na organização do tempo pedagógico. Nery (2006) destaca quatro modalidades
sugestivas para a organização do tempo pedagógico que, parecem contribuir bastante para o
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tempo pedagógico, a ―atividade permanente, as sequências didáticas, os projetos e atividades
de sistematização‖
As mesmas atividades são descritas pelo PNAIC, que aborda um planejamento
sistematizado, como forma de integrar conhecimentos, de flexibilizar e articular saberes que
possibilitem as crianças assimilar conceitos e desenvolver habilidades diversificadas, de
modo que sejam alfabetizadas e letradas.
Assim, pelo que traz os documentos oficiais, compreende-se a importância do
trabalho docente com planejamento, com objetivos claros a partir dos saberes dos discentes,
articulado com os diferentes eixos de aprendizagens para cada etapa ou série de ensino,
traduzidos em capacidades, conhecimentos e atitudes.

A postura pedagógica de professoras alfabetizadoras
Nesta seção apresentamos a análise de dados em interlocução com o referencial
teórico da pesquisa.

Para proceder à análise dos depoimentos cedidos, adotamos a

metodologia da TFD, realizando a codificação das falas das professoras, que foram
identificadas como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Esse processo de análise e codificação
possibilitou a emergência de três grandes categorias, a partir das quais foram identificadas as
subcategorias : 1) percurso de formação, distribuída em duas subcategorias: como experiência
formativa e experiência acumulativa; 2) concepção de alfabetização e letramento, que está
dividida também em duas subcategorias: com base nos documentos e com base nas vivências;
3) práticas de ensino, distribuídas em duas subcategorias: com proximidades aos documentos
e com proximidades às vivências.
1) Percurso de formação demarcados nas falas das professoras
Quanto ao percurso de formação, as falas das professoras sobre suas experiências
acumulativas, trazem informações de pessoas que lhes inspiraram ou experiências formativas
que impactaram a sua prática educativa de alguma maneira. As perguntas que conduziram a
tais respostas foram sobre o nome, a idade, tempo na educação, especificamente na
alfabetização, e a formação acadêmica das docentes. No decorrer da entrevista também foi
perguntado às professoras quais os saberes se articulavam no atendimento à demanda de sua
prática educativa. Objetivamos identificar o percurso, a trajetória do professor e quais os
saberes seriam apontados por eles como relevantes para o exercício da prática alfabetizadora.
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Observamos que, pelas abordagens realizadas pelos professores, as experiências sobre
as ações pedagógicas advêm não apenas dos cursos de formação pelos quais passaram, mas
encontram-se impregnadas de saberes advindos das conversas com os colegas, das práticas
exitosas destes e da experiência adquirida com a própria prática, com a vivência do
magistério. Experiências ocorridas ainda na formação inicial também são sinalizadas como
relevantes, como base para o exercício da profissão. As atividades práticas dos cursos de
formação continuada são destacadas e relembradas com entusiasmo, sendo consideradas
significativas pelo docente, refletindo positivamente no seu planejamento e no seu fazer
pedagógico. Entretanto, as experiências profissionais são trazidas com sentimento afetivo,
firmeza e segurança.
Na ―experiência acumulada‖, o tempo de trabalho exercido traz, no discurso dos anos
de trabalho, a ideia de que se aprende pelo vivenciado, pelo que se observa, pela pesquisa,
pela convivência com outros profissionais, nos cursos de formação que não trazem apenas a
teoria, mas a prática. Aprende-se com as pessoas, e isso envolve não apenas o adulto, mas
também a criança, tal como revela Freire que não existe docência sem discência, pois ambas
se explicam e ―[...] seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam não se reduzem à
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender‖ (FREIRE, 2005, p. 23). Assim, o professor se constitui no dia a dia de sua prática
educativa.
Nas ―experiências formativas‖ são citadas a primeira formação e os cursos de
formação continuada como relevantes para a atuação docente. As entrevistadas P.2 e P.5
destacam o magistério como a base na sua formação docente, enquanto P.6 fala da formação
recebida pelo Projeto Veredas, um projeto elaborado pela Secretaria da Educação de Minas
Gerais (SEE/MG) para habilitação superior de professores utilizando metodologias de
educação a distância. Entretanto, não deixam de salientar a importância dos cursos de
formação continuada como o Pró-letramento e o PNAIC. Formações que tiveram uma carga
horária significativa em relação aos demais cursos ministrados pelo município e que, de certa
maneira, impactaram a prática docente, tal como destaca P.1 ―[...] eu peguei experiência [...]
com o pessoal do PNAIC, a gente sempre carrega, eu sempre carrego, [...]‖. Tal afirmação é
complementada por P.4:
O PNAIC, o PNAIC ensinou bastante coisa para gente na parte de
alfabetização, porque no PNAIC não ficou só assim na parte teórica, vinha
os livros com os jogos e esses jogos eram muitos, a gente adaptava à turma,
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também na matemática tinha muitos jogos... muitos joguinhos de
operações..., foi muito bom (P.4, Entrevista, 2018)

As falas das professoras revelam que consideram importante uma boa formação para a
atuação docente e, principalmente, uma formação que agrega valores não apenas teóricos,
mas práticos, como se observa na fala de P.4: ―PNAIC não ficou [...] na parte teórica, vinha
os livros com os jogos e esses jogos eram muitos, a gente adaptava à turma, e deu muito
certo‖ (P.4, Entrevista, 2017). Assim, considerando que há vários fatores envolvidos no
processo de alfabetização, o PNAIC, destaca como primeiro e fundamental ―[...] contar com
professores alfabetizadores bem preparados, motivados e comprometidos com o desafio de
orientar as crianças nesta etapa da trajetória escolar‖. (BRASIL, 2012, p.20).
Nas falas das professoras, observamos que o PNAIC é referenciado a todo momento.
Não foi a única formação citada, mas a mais frequente. Entendemos que esse fato esteja
relacionado à recente ocorrência do PNAIC no município e à estrutura de formação oferecida.
É um programa de formação ainda em vigor em 2018 e que, conforme se observa nas falas
das professoras, impactou a reflexão sobre a própria prática docente, numa perspectiva de
ação e reflexão.

2) Concepção de alfabetização e letramento
Para esta categoria, perguntamos às professoras quais conceitos teóricos consideravam
ao elaborar suas atividades, seu plano de aula ou de ensino. Foi solicitado que descrevessem
sua ação docente, enquanto professora alfabetizadora, as metodologias, os recursos didáticos
utilizados, a rotina e a influência das formações na sua prática. Perguntamos, também, quais
materiais utilizavam para planejar suas aulas e como as planejavam.
A descrição das professoras ao responderem as questões foram distribuídas em duas
categorias, classificadas como ―com base nos documentos‖ e ―com base nas vivências‖,
visando à identificação das concepções de letramento presentes na prática alfabetizadora das
professoras.
Analisando os recortes extraídos das falas das professoras, notamos que na abordagem
sobre a concepção teórica há uma descrição das atividades que mais predominam ou que
priorizam em sua prática. Observamos nas falas que às aprendizagens adquiridas no processo
de formação docente se fazem presente, porém entremeadas pela sua experiência acumulada.
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A maneira de organizar as atividades, a rotina da sala de aula, a escolha dos textos e a
maneira de abordá-los deixam transparecer conhecimentos adquiridos na formação.
Conforme se observa neste excerto: ―Eu geralmente gosto de trabalhar [...] com música, com
histórias, [...], com textinhos pequenos, [...], eu sempre trabalho assim com eles, parlendas,
trava línguas, [...], diversificado [...], e dentro dele, por exemplo, tira a palavra-chave [...] eu
trabalho espaçamento, conta as letras, letra inicial, letra final‖. (P.1, Entrevista, 2017).
Notamos que as professoras apresentam ou descrevem um trabalho que envolve a
concepção do ensino do SEA e de consciência fonológica, porém não utilizam os termos
empregados no âmbito da formação do PNAIC. Percebemos nas falas certa proximidade ao
eixo da oralidade e análise linguística, que estão presentes tanto na formação do PróLetramento, quanto do PNAIC, ao envolver textos como parlendas, trava-línguas e músicas.
Esses textos envolvem a ludicidade, na ação de repetir e brincar com as palavras e ainda, o
ensino do SEA. O caderno Ano 2, Unidade 2 do PNAIC (2012), propõe que no eixo de
análise linguística.
A proposta apresentada pela formação aparece, sutilmente, na fala da professora,
assim como o eixo da oralidade. Entretanto, não aparece nas descrições de P.1 e dos outros
professores o eixo referente à produção de textos. De acordo com o caderno Ano 1, Unidade
2, (BRASIL, 2012, p. 09) ―a escolha do que a criança irá escrever irá depender da situação
comunicativa proposta pelo professor‖. E a produção de texto deverá ocorrer desde as
primeiras semanas de aula. Para tanto, é necessário que o professor compreenda e diferencie
que a escrita não é sinônimo de cópia.
O trabalho com textos, realizado pelas professoras, abrange a diversidade textual,
conforme se observa na fala de P.2 ao ser perguntada sobre como seria o seu trabalho com o
texto, desenvolvido na sala de aula: ―[...] uma poesia, falo bastante sobre os gêneros textuais,
tudo o que eu levo eu pergunto se eles sabem, qual é o gênero que pertence aquele texto [...]‖
(P.2, Entrevista, 2017). Já P.5 revela que ―tenta trabalhar conciliando, junto assim, a
alfabetização e o letramento [...]‖ (P.5, Entrevista, 2017). Pelo excerto, percebe-se que existe
um trabalho comprometido em propiciar à criança o contato com diferentes gêneros textuais.
No entanto, não fica claro nas abordagens das professoras um trabalho sistematizado de
produção de texto e nem os demais eixos citados nos cadernos de formação. São
mencionadas pelos professores questões relacionadas ao letramento, ao que se infere que o
conceito de letramento destes esteja ligado à diversidade de textos trazidos para os alunos, e
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não um trabalho conjugado com a escrita, atividade de produção de textos ou de reflexão
sobre o uso e a finalidade de determinados gêneros textuais na esfera social.
Os eixos e capacidades de aprendizagens para o ciclo inicial de alfabetização
sugeridos no material do Pró-Letramento e os direitos de aprendizagem propostos pelo
programa de formação do PNAIC precisam ser definidos com planejamento sistematizado. A
aprendizagem do SEA é fundamental. No entanto, para ler e produzir textos com autonomia,
de acordo com o caderno Ano 1, unidade 1, ―[...] é necessário que eles consolidem as
correspondências grafofônicas, ao mesmo tempo em que vivenciem atividades de leitura e
produção de textos‖. Soares (2017) sintetiza que é fundamental que a alfabetização se
desenvolva num contexto de letramento, desde a etapa inicial da aprendizagem da escrita,
com participação em eventos de leitura e escrita, com consequente desenvolvimento de
habilidades para o uso social da leitura e da escrita.
Infere-se que pelas falas que o processo de alfabetização descrito pelos professores
está relacionando, ainda, às experiências adquiridas ao longo da carreira docente e àquelas
vivenciadas na educação escolar, na troca de saberes com companheiros de profissão.
Percebe-se pela fala dos professores, que cada professor tem uma maneira de ensinar a
alfabetização, partindo ora dos métodos sintéticos, ora dos métodos analíticos, ora da mistura
destes mesclados com suas experiências. Soares (2018) define esse agir docente como
método misto ou método eclético. Independente da orientação existente nos documentos
oficiais sobre a alfabetização, o professor constrói à sua maneira o processo de alfabetizar.
Nessa perspectiva, Morais (2012, p.37) aponta que ―[...] as pesquisas que investigam o que os
professores fazem, de fato, no dia a dia com seus alunos mostram que os que ensinam não são
tão dóceis ou submissos assim‖.
Os métodos analisados, portanto, como ―tradicionais‖ aparecem nas falas das
professoras alfabetizadoras. Se não os citou explicitamente, é percebido na maneira como
planejam ou descrevem a sua prática, ou seja, as atividades que realizam para alfabetizar.
Uma das professoras, por exemplo, cita os métodos global e da sentenciação. P.1 revela que:

Eu gosto mais assim do global, da sentenciação, entendeu, eu já vou mais
pra esses dois, gosto mais desses dois, entendeu, gosto mais de pegar o todo,
depois ir para as partes, [...] para chegar e não começar no ba, be, bi, bo, bu.
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[...] eu pego um texto primeiro, [...] depois, que eu vou lá para baixo. (P.1,
Entrevista, 2017)

A professora demonstra nessa fala que utiliza o texto para, a partir dele, chegar às
unidades menores da palavra, a sílaba. E nesse processo de alfabetização, explora a leitura, a
escrita, a oralidade. O excerto a seguir exemplifica um trabalho preocupado com a
alfabetização, com a aprendizagem do sistema ―alfabético-ortográfico da escrita‖, por meio
da leitura ―escandida‖ das palavras do texto.
Ao descrever seu trabalho com a alfabetização, P.2 sinaliza que não utiliza um único
método. Às vezes utiliza recursos mais tradicionais, outras vezes utiliza uma abordagem mais
interacionista, através da exploração da linguagem oral e da interação entre os alunos. Os
revela que: ―[...] a gente não usa um único método. Pelo menos, eu pensei na minha situação,
porque, como eu faço esse trabalho da ortografia, eu vejo que é mais tradicional. Agora,
quando eu faço trabalho com a leitura, interpretação, que eu gosto muito da linguagem oral, o
aluno explicar o que ele entendeu, já é mais analítico‖. (P2, Entrevista, 2017)
Está presente nesse excerto a mescla de métodos, em que um se apoia em outro para
dar conta do processo de alfabetização. É percebido que ocorre planejamento das ações para a
superação das dificuldades ortográficas dos alunos. Quando uma das professoras destaca que
não utilizam um único método para atingir o objetivo de alfabetizar, ou mesmo consolidar o
processo de alfabetização e letramento, demonstram certa fragilidade na compreensão de uma
perspectiva metodológica de alfabetização, pois o que de fato parece prevalecer na prática é
uma proposta com base nos métodos sintéticos e analíticos de alfabetização.
Pensar a alfabetização com uma pluralidade de métodos, remete à faceta linguística
associada a interativa e a sociocultural, que compõem o processo de aprendizagem da escrita
na perspectiva do letramento, conforme Soares (2018).
3) Práticas de ensino
Quanto às práticas de ensino, por meio das quais se podem identificar as metodologias
utilizadas pelo professor alfabetizador ou deduzir o tipo de concepção utilizada por ele,
iniciou-se com a reflexão sobre o planejamento, se esse planejamento ou se as ações docentes
de alfabetização e letramento estão ancoradas em suas próprias experiências, ou em
documentos oficiais de formação.
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Foi perguntado ainda, se as formações disponibilizadas como o PNAIC, PróLetramento e outras, no âmbito municipal, contribuíam para a superação das dificuldades
relacionadas à alfabetização e como contribuíam. Por fim, questionamos sobre o que as
formações trouxeram de relevante e significativo para a sua prática educativa.
Os questionamentos foram suscitados de acordo com a fala do professor,
considerando o que ele trazia de relevante para a pesquisa. Assim, solicitamos também que as
professoras descrevessem sua rotina e as atividades práticas que desenvolviam com os
alunos.
As professoras ao responderem as questões, fizeram a descrição da prática. Entretanto,
não definiram a alfabetização conforme abordada no âmbito das formações. Ou seja, não
aparecem os programas de formação, a não ser quando essas perguntas são diretas em relação
à formação. A referência à formação veio quando a pergunta ressaltou os programas,
solicitando ao professor que descrevesse quais contribuições foram importantes para a
superação de dificuldades, ou o que destacaria de relevante na formação e significativo para a
prática.
Assim, as práticas evidenciadas em proximidade com os documentos e recorrentes nas
falas das professoras estão relacionadas à formação, no âmbito do PNAIC e do PróLetramento. Porém, o primeiro com mais frequência, o que nos leva a deduzir que seja pela
sua recente ocorrência. As práticas evidenciadas em proximidade, destacadas como
relevantes e significativas pelas professoras, referem-se à leitura deleite, aos jogos, ao brincar
e à interdisciplinaridade. Por conseguinte, não houve, durante a exposição das professoras,
informações que revelassem, definissem a alfabetização e práticas que envolvessem a
exploração da consciência fonológica e de aprendizagem do SEA, fundamentais para que o
aluno desenvolva capacidades de leitura e de escrita. Apesar de, em algumas falas, ficar
evidenciado o trabalho pedagógico voltado para a aprendizagem de fonemas e grafemas. E tal
como assinala Soares (2018), uma faceta linguística necessária, mas não suficiente para o
alfabetizar letrando.
O excerto extraído da entrevista de P.4, destaca que a formação do PNAIC não ficou
só na teoria, contribuindo com atividades práticas e lúdicas como os jogos.

[...] no PNAIC ele não ficou só assim na parte teórica, aí vinha os livros
com os jogos e esses jogos eram muitos, a gente os adaptava a turma, e deu
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muito certo, tanto na alfabetização no caso da escrita e da leitura, e também
na matemática tinha muitos jogos na parte da matemática também, muitos
joguinhos de operações [...] (P.4, Entrevista, 2017)

Mesmo quem não havia participado da formação no âmbito do PNAIC, ao entrar em
contato com a equipe pedagógica e com os colegas de trabalho conseguiu colocar em prática
atividades orientadas pela formação, como é o caso da leitura deleite. O fragmento extraído
da entrevista de P.2 evidencia esse fato. ―O PNAIC não utilizei, não. Não, fiz nada. [...] O
que foi falado para mim lá no início, era sobre a leitura deleite‖.
O professor P.2 destaca na sua fala o planejamento interdisciplinar, ―[...] eu procuro
também

planejar

aulas

interdisciplinares‖.

Prática

evidenciada

nos

documentos,

principalmente nas sugestões de organização de sequência didática, quando os conteúdos são
trabalhados a partir de um tema ou um texto gerador, uma história. Considerando que P.2,
não participou da formação do PNAIC, mas sim, de formações como o Pró-Letramento, e
outras oferecidas pelo município, inferimos que sua prática advém destas últimas e de sua
formação acadêmica, bem como de sua experiência profissional.
A ortografia, a leitura e a exploração dos gêneros textuais são citados como trabalhos
frequentes na prática educativa de P2, e segundo ele ―[...] acaba trabalhando bastante a
linguagem oral‖. Eixo também explorado nos fascículos do Pró-Letramento como nos
cadernos do PNAIC.
As práticas de ensino são bastante variadas, oscilam entre atividades tradicionais –
com base em propostas teórico-metodológicas que partem da concepção pautada na
memorização e na repetição com base na aprendizagem do código linguístico – ou uma
postura mais construtivista, ou interacionista – com base em propostas que consideram o
processo de construção da criança sobre a escrita, a partir da interação com textos –, como é
evidenciado nas falas das professoras. O professor P1 deixa transparecer que faz um trabalho
dialógico. Conversa com os alunos, extraindo deles os conhecimentos, seus saberes. Segundo
a professora, ela procura sempre fazer assim, não leva nada pronto, vai mediando para que o
aluno se desenvolva. Nessa prática depreende-se o eixo oralidade contido nas orientações do
PNAIC, onde são previstas a capacidade de participação dos estudantes nas interações em
sala de aula, com professor e colegas.
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A organização da sala também é uma estratégia que P.1 utiliza, agrupando em pares
para que ocorra mais interação entre os alunos, um ajudando o outro. Há atividades em que
P2 também utiliza dessa estratégia de agrupamento para que um aluno auxilie o outro durante
as atividades. Para a aplicação das atividades propostas, portanto, observa-se nos relatos a
presença de recursos variados, como a música, vídeos, rádio, panfletos, material de
divulgação de supermercados, jogos, cantinho da leitura, que são marcas trazidas pelos
documentos oficiais, como o Pró-Letramento e o PNAIC.
Outras marcas são evidenciadas nas entrevistas que relevam práticas em proximidades
com a vivência do professor. Situações práticas, estratégias que aprendeu com um colega,
um supervisor ou com sua própria atuação como alfabetizador. O professor P1 ressalta que
procura conversar com os alunos para identificar os conhecimentos prévios, fazer uma
sondagem: ―sempre assim... é conversar muito, buscar dos alunos, nada dar pronto, nada
pronto, entendeu? ‖. Implícito está nessa prática uma concepção construtivista, incipiente, de
que o aluno constrói seu conhecimento por meio da mediação do professor. No entanto, o
professor não define tal concepção.
Há professoras que revelam que a formação trouxe muita coisa importante, mas
considera relevante para a aprendizagem, a afetividade, conforme a fala de P.3: ―[...] o
PNAIC, trouxe muita coisa diferente, mas o mais relevante é você entender o aluno como um
ser humano, [...] a afetividade‖ (P.3, Entrevista, 2019). A afetividade, de acordo com
professor, sobrepõe as demais questões que envolvem a aprendizagem. Nesse contexto,
inferimos que as orientações trazidas pelas formações ficam relegadas a um segundo plano,
ou quando são cobradas pela equipe pedagógica ou pela formação. O excerto extraído da fala
de P.3, ―[...] não vou negar não que nós como professores, se a gente não é cobrada, a gente
não dá muita coisa diferente [...]. E quando tem capacitação a gente faz‖. (P.3, Entrevista,
2017).
O professor P.5 aponta que é mais pelo lado prático, da experiência, não esquecendo a
academia: ―[...] eu penso que eu sou mais do lado prático, da experiência, eu percebo que dá
certo, porém, você tem que estar conciliada com a parte acadêmica [...]‖ (P.5, Entrevista,
2017), o que nos leva a deduzir que a formação é importante, mas o que conta é a
experiência.
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Assim, cada professor revela uma prática distinta, ou a maneira particular de
alfabetizar, de mediar a aprendizagem ou de assumir uma postura de transmitir ensinamentos,
que lhe pareça mais segura, mais próxima de conhecimentos já vivenciados. As atividades
propostas pelo professor P.4 são corrigidas individualmente, nos cadernos dos alunos, tal
como se observa na sua fala: ―[...] eu não corrijo nada no quadro, sempre no caderno sabe
[...]‖ (P.4, Entrevista, 2019).
Nessa proposta de prática pedagógica, destacamos que o professor tem como objetivo
conhecer melhor seu aluno, identificar o que ele consegue fazer sozinho, o que não consegue
fazer, entre outras possibilidades. Em contrapartida, a proposta inibe a possibilidade de
interação entre os alunos, de levantar hipóteses sobre os próprios erros e aprender com eles.
O erro cometido por um aluno contribui para que o outro aprenda. Afinal, tal como apresenta
Freire (2017) é na relação dialógica entre os sujeitos envolvidos no processo de
aprendizagem, por meio de ação-reflexão, da problematização que se tornam corpos
conscientes, como consciência intencionada no mundo.
Portanto, frente as análises, fica evidenciado, que as orientações que mais afetaram o
professor de maneira positiva, interferindo ou não, na sua prática pedagógica são as
atividades lúdicas. A ludicidade é um aspecto recorrente na fala das professoras, quando
falam sobre a formação ocorrida no âmbito do PNAIC. O trabalho com jogos, brincadeiras e
atividades diversificadas e a proposta da leitura deleite, foram destacadas como importantes
para o processo de aprendizagem tornando as aulas mais atrativas, prazerosas e estimulantes
para o aluno. Ficou evidenciado que a formação motivou o desenvolvimento de práticas
inovadoras e que sem as orientações e a cobrança das atividades práticas, durante o período
de formação, essas não seriam realizadas.
Assim, a compreensão da relevância das formações, no entendimento das professoras
entrevistadas, fica realçada quando trazem atividades práticas, ou seja, quando possuem uma
relação direta com o fazer pedagógico, de modo que contribuam para ensinar de maneira
lúdica, como os jogos de alfabetização distribuídos pelo MEC às escolas, que propiciam
trabalhar o SEA e a consciência fonológica, possibilitando uma ação lúdica de alfabetização.
Com relação a alfabetização e ao letramento evidenciou-se pelas falas das professoras
uma prática mais voltada para as experiências acumulativas, para a descrição das atividades
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desenvolvidas em sala de aula. Há nas falas referência ao trabalho com gêneros textuais
diversificados, no entanto, fica silenciado a conceituação de alfabetização e letramento
conforme trazem os documentos de formação e, o trabalho com a produção de textos em
situações reais de uso social da escrita.
Considerações finais
A pesquisa qualitativa tem uma função fundamental no desvelamento de um dado, de
informações relevantes para um contexto social. Diante da pesquisa realizada, observamos o
empenho das professoras e grande preocupação com o processo de alfabetização na escola
onde ocorreu a pesquisa. As professoras são todas possuidoras de múltiplos saberes, desde o
acadêmico até aqueles experienciais e curriculares, que se deslocam no agir pedagógico de
sua prática docente.
A prática docente tomada como transformadora, como atividade cognoscente,
constitui práxis pedagógica, cuja força da ação, ação-reflexão-ação, como atividade
puramente humana, é capaz de modificar uma realidade objetiva. Nessa perspectiva, os
sujeitos transformam a si mesmos e, por conseguinte, alteram uma determinada realidade.
Assim é a formação docente, cuja transformação ocorre a partir de práxis formadora,
conferindo resultados significativos à prática docente.
A formação docente se mostra uma política ―perseguida‖, ou seja, almejada como a
ação salvífica para a problemática da alfabetização no Brasil, evidenciada nos últimos anos
por meio de programas de formação, como por exemplo, o Pró-letramento e o PNAIC. O
primeiro ocorrido em meandros de 2009, e o segundo até a presente data. Empoderar o
professor pela teoria, reflexão e atividades práticas, em serviço, são esforços empreendidos
pelas políticas de formação docente para que a alfabetização e o letramento, como direito de
aprendizagem, sejam garantidos a todas as crianças no ciclo inicial de alfabetização.
As orientações trazidas por esses documentos de formação e outros documentos
curriculares, assim como por documentos orientadores desenvolvidos para discussão e
embasamento pedagógico nas unidades de ensino, funcionam como referenciais para a
proposta de alfabetização que ocorre na escola. Seguir as orientações propostas é, na maioria
das vezes, uma opção do professor, como se evidencia nas falas analisadas.
Por conseguinte, considerando o objetivo geral da pesquisa em compreender as
posturas ou atitudes pedagógicas assumidas pelo professor alfabetizador frente aos desafios
impetrados pelo processo de aprendizagem da leitura e escrita, procuramos identificar as
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aproximações e/ou os distanciamentos entre a sua prática e as orientações dispostas nos
documentos oficiais, trazemos algumas considerações a partir das análises realizadas com
base nas entrevistas com professoras alfabetizadoras.
As entrevistas foram analisadas em três grandes categorias: 1) percurso de formação;
2) concepção de alfabetização e letramento e 3) práticas de ensino. Considerando o ―percurso
de formação docente‖ percebemos que não se separa a vida pessoal do professor da vida
profissional.

Sua história é atravessada por múltiplos saberes advindos de formação,

experiências vividas e na profissionalização que repercutem no seu fazer pedagógico. A sua
maneira de compreender a criança, o processo de alfabetização e letramento em suas
múltiplas facetas tem muito do seu percurso formativo, das pessoas com as quais conviveu e
trocou experiências e com o exercício da profissão docente.
A categoria ―concepções de alfabetização e letramento‖, o que se evidencia é que os
professores não se apoiam nos documentos para falar sobre o que compreendem por
alfabetização e letramento; não se utilizam de termos e expressões empregadas nos textos
orientadores para discorrer sobre qual proposta teórico-metodológica de alfabetização
priorizam.

Entretanto, trazem na prática experiências em que aparecem as orientações

repassadas pelas formações. Outro dado observado é que as professoras não conseguem
definir com clareza a metodologia utilizada para alfabetizar, mas evidenciam na fala uma
proposta de alfabetização marcada pelos métodos sintéticos e analíticos. Há nos dizeres uma
concepção de alfabetização que parte do princípio de que o aluno não sabe e precisa aprender
realizando associações partindo de unidades menores que constituem a palavra para unidades
maiores, o texto. Uma visão empirista-associacionista conforme descreve Morais (2012).
Embora tenham participado das formações, os docentes não citam os conceitos como
sistema de escrita alfabética (SEA), consciência fonológica e letramento, trazido pelo PróLetramento e com mais intensidade pelo PNAIC. Constam nos documentos orientadores do
PNAIC uma concepção de alfabetização que considera a aquisição, a aprendizagem do
sistema de escrita alfabética como princípio básico para compreender e aprender a língua
escrita.
Outro fato observado refere-se à compreensão do conceito de letramento e de práticas
de letramento ou eventos de letramento que ocorrem em sala ou na escola de modo geral.
Não há relatos, nas falas das professoras, que demonstrem um trabalho de escrita
sistematizado, com textos em situações reais de uso social e de produção, conforme orientam
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os documentos oficiais de formação e tantos outros materiais disponibilizados para estudos e
reflexões.

As sugestões apontadas nos documentos, principalmente do PNAIC, a mais

recente formação oferecida às professoras, relacionada ao eixo produção de textos, não foram
observadas. Observam-se vestígios do eixo oralidade, leitura e de análise linguística em
algumas práticas.
Considerando a subcategoria relacionada à proximidade com a vivência, há evidências
práticas relacionadas às experiências docentes com a alfabetização, na ―aplicação do que deu
certo‖, na leitura ―escandida‖ de textos, na escolha dos textos para leitura e procedimentos
para o ensino da língua escrita, privilegiando o ensino de letras, sílabas e palavras. As
experiências, as vivências e as trocas de saberes com os colegas de trabalho são relatos
recorrentes nas falas das professoras, refletindo a importância do compartilhamento e troca de
saberes entre os pares.
Em suma, destaca-se, que as entrevistas revelam uma aproximação maior das práticas
docentes, com as experiências adquiridas ao longo dos anos como professor alfabetizador, e
que a ocorrência de aproximação, com os documentos oficiais de formação, é pouco
percebida nas falas das professoras e consequentemente, isso se reflete no contexto
educacional.
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O alfabeto do alfabetizador: em diálogo concepções relacionadas ao ensino
da leitura e da escrita

Taís Aparecida de Moura
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Jonathan Aguiar
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Resumo : Este trabalho se constitui um relato de experiência a partir de um encontro formativo
voltado à formação continuada de professores, no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC), no polo de Itaperuna/RJ. Para tanto, professores e formadores, realizaram uma
ação reflexiva, na qual partilharam impressões teórico-práticas acerca do processo de alfabetização e
letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Tal formação, resultou na elaboração do que
nomeamos de ―O alfabeto do alfabetizador‖, sendo objetivo deste trabalho analisar concepções
relacionadas ao ensino da leitura e da escrita, no ciclo de alfabetização. Portanto, a partir de três
categorias de análise: 1) Concepções de alfabetização e letramento; 2) Condicionantes do processo de
alfabetização e letramento; 3) Atuação pedagógica para alfabetizar e letrar; este relato traz
contribuições no campo de estudo da alfabetização, num movimento de dar voz aos professores do
―chão‖ da escola em diálogo com a universidade.

Palavras-chave: Alfabetização. Formação de professores. Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa.
Introdução
Este relato de experiência foi tecido a partir de muitas vozes1, em parceria com
professores e formadores (coautor da pesquisa) e em diálogo a respeito de suas concepções
relacionadas ao ensino da leitura e da escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
compreendido como ―ciclo de alfabetização‖, conforme os documentos legais (BRASIL,
2007, 2008, 2010). Para tanto, o objetivo deste trabalho é analisar uma ação reflexiva de
alfabetizadores, que culminou na criação de um alfabeto, nomeado aqui de ―O alfabeto do
alfabetizador‖. Assim, a atividade que será relatada ao longo deste texto, foi desenvolvida em

1

Sabemos que as vozes e parcerias na área da educação são muitas, entre homens e mulheres. Ainda,
reconhecendo que em sua maioria são professoras que atuam como pedagogas, optamos por utilizar a regra de
concordância gramatical no masculino. Mas, esperamos que todos professores e todas as professoras se sintam
contemplados(as).
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um encontro formativo, propiciado pelo programa Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa, sendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a instituição
responsável pela formação continuada de professores alfabetizadores diante dos 92
municípios do estado do Rio de Janeiro, no entanto, nesta investigação nos aproximamos das
experiências que aconteceram no polo de Itaperuna/RJ.
Com a finalidade de fundamentar esse relato de experiência, contextualizaremos o que
é Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), discutiremos brevemente
acerca das concepções teóricas de alfabetização e letramento (SOARES, 2004, 2014;
CARVALHO, 2008; LEITE, 2008; ARAÚJO, 2011; MARREIROS, 2011; GOMES, 2007)
que embasam este estudo. Em seguida trazemos a apresentação e análise do alfabeto
produzido por um grupo de 32 alfabetizadores.

PNAIC: conceitos teóricos e desdobramentos práticos
O PNAIC é um compromisso formal e solidário assumido desde 2012 pelos governos
federal, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios para atender à meta 5 do Plano
Nacional da Educação (PNE) que prevê a obrigatoriedade de alfabetizar todas as crianças até
o final do 3º ano do Ensino Fundamental. (BRASIL, 2017).
Nesse contexto, o Ministério da Educação (MEC) compreende que a formação
continuada de professores é um componente essencial da profissionalização e da valorização
docente, cujo processo deve ser permanente. Segundo Marcelo Garcia (1995) a formação
docente deve ser entendida como um ―continuum‖, ou seja, não se encerra na aquisição de
um título de graduação, ela se dá de forma permanente, ao longo da vida. Nesse sentido, a
(r)existência deste programa ao longo desses de quase sete anos (2013-2019) possibilita a
ampliação de conhecimento e troca de experiências entre docentes e formadores, na parceria
entre escola e universidade (CONSTANT, 2018; AGUIAR et al. 2018).
Para tanto, considerando algumas marcas do cenário nacional em que há um enorme
desafio na alfabetização de crianças e jovens, reafirmamos a relevância e continuidade do
PNAIC enquanto política, política híbrida (SOUZA, 2018) que dimensiona atenção à
aprendizagem da leitura e da escrita, sobretudo o direto a educação de nossas crianças
brasileiras, além da promoção da formação continuada e valorização de professores que
atuam na educação básica, neste caso, no ciclo da alfabetização.
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Sendo assim, a formação continuada de alfabetizadores, no âmbito do PNAIC, se
orienta por determinados princípios contidos na Resolução n.2/2015, art. 16 do Conselho
Nacional de Educação (CNE), os quais levam em conta:
I. os sistema e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de
educação básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do
contexto onde ela está inserida;
II. a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados
ao conhecimento, à ciência e à tecnologia;
III. o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço-tempo que lhe
permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática;
IV. o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de
contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo
trabalho de gestão da sala de aula e da instituição educativa. (BRASIL,
2017, p. 15).

Portanto, com base nesses princípios, o PNAIC propõe a adoção de oficinas,
encontros formativos, discussões sobre metodologias ativas etc., que promovam a integração
entre teoria e prática, com vivências coletivas de situações que respondam às necessidades do
cotidiano escolar e propicie avanços na aprendizagem das crianças, em relação à
alfabetização e o letramento.
Todavia, tais formações buscam aprofundar a discussão dos conceitos que
fundamentam o ensino da leitura e da escrita, especialmente a ampliação da concepção de
alfabetização escolar. Nessa perspectiva, alfabetizar é compreendido como o processo de
aquisição do código escrito e das habilidades de leitura e escrita (SOARES, 2014). Por sua
vez, de acordo com Soares (2014) o processo de aquisição da língua (oral e escrita) é
permanente, nunca interrompido e, portanto, vai para além da aquisição do código. Neste
caso, aprender a ler e a escrever tem seu sentido ampliado e, ainda de acordo com a autora, o
letramento pode ser definido como estado ou condição de quem não apenas sabe ler e
escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. (SOARES, 2004).
Assim, é olhando para as concepções das professores participantes do encontro
formativo, que buscaremos analisar quais aspectos das práticas alfabetizadoras estão sendo
interpretados como elementos do processo de aquisição da língua e, quais sentidos são
atribuídos para o alfabetizar e letrar, numa perspectiva de desenvolvimento da linguagem e
seu uso social.
Dadas às considerações, ressaltamos que este relato de experiência (do coautor)
juntamente com os professores alfabetizadores diz respeito a um dos desdobramentos do
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percurso formativo daqueles que participaram do PNAIC (2018) e, a seguir, apresentaremos
de maneira detalhada como aconteceu esta formação no polo de Itaperuna/RJ.

Metodologia
Este estudo é um relato de experiência (IVENICKI; CANEN, 2016), que teve como
dados a produção de um abecedário2 do alfabetizador. Este encontro formativo aconteceu no
polo de Itaperuna na Fundação São José, no mês de março de 2018. Participaram desta
formação 32 professores, que atuam nos seguintes municípios: (2) do município Laje do
Muriaé, (3) Bom Jesus do Itabapoana, (2) Porciúncula, (2) Italva, (1) Aperibé, (3) Santo
Antônio de Pádua, (2) Varre-Sai, (2) Natividade, (3) Miracema, (2) Itaocara, (2) Cambuci, (7)
Itaperuna e (1) São José de Ubá.
Uma das propostas nesta formação foi discutir com os professores os conceitos de
alfabetização e seus diversos desdobramentos de como estes vem compreendendo a
alfabetização no polo que assim frequentam. Com isto, realizou uma dinâmica onde os
professores se organizaram em grupos e deveriam pensar em uma palavra que remetesse a
alfabetização, em seguida uma frase que articula com a palavra descrita, mas a palavra
mencionada deve iniciar com a letra que o assim receberam.

O alfabeto do alfabetizador: em diálogo resultados do que este revela a respeito do
ensino da leitura e da escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental
Figura 1: Abecedário de Itaperuna/RJ

2

Abecedário que por conta do contexto da ação reflexiva não contemplou as letras K, W e Y.

708

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Fonte: Aguiar (2018)

Conforme exposto (Figura 1), o abecedário do alfabetizador foi constituído em
parceria com professores e formadores participantes do PNAIC, no polo de Itaperuna/RJ.
Entretanto, cada docente escreveu uma palavra que em sua concepção remetesse ao processo
de alfabetização e letramento de crianças do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Porém, não
bastou escolher uma palavra, a mesma deveria ser explicada pelo professor, resultando no
seguinte material:
A – APRIMORAR – Para que a alfabetização aconteça precisamos sempre
aprimorarmos para que possamos alcançar nossos objetivos propostos.
B - BUSCA – O professor deve constantemente procurar renovar, estar
sempre em busca de novos conhecimentos para uma prática pedagógica
mais eficiente e de qualidade para uma alfabetização completa e de sucesso.
C – CONSTRUÇÃO – Processo de amadurecimento psíquico, afetivo,
social e cognitivo através do qual o sujeito é capaz de compreender e
intervir no mundo pela apropriação da leitura e escrita possibilitada por
meio da construção de conceitos provenientes da análise, pesquisa,
observação, manipulação de objetos, interação com o meio etc.
D- DIAGNÓSTICO – Utilizar o diagnóstico como ponto de partida.
E- ESCRITA – No processo de alfabetização a escrita acontecendo junto
com ler, desperta no aluno a compreensão da construção do conhecimento.
F – FELICIDADE – Estar alfabetizado é adquirir asas para descortinar o
mundo. É transpor fronteiras e ser capaz de escrever a própria história. Estar
alfabetizado é ser livre, ser livre é ser feliz.
G- GRANDES – Alfabetizar é percorrer grandes caminhos.
H – HABILIDADE – Ter a habilidade de ajudar, apoiar, acompanhar seu
aluno no processo de aprendizagem.
I – INTERAÇÃO – Processo onde se define a capacidade de ler e escrever
a partir da interação com o meio.
J – JORNADA – Alfabetização submete-se a uma jornada ardente,
responsável de muita dedicação e amor. Levando a construção do sistema de
escrita de forma significativa e autônoma.
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L – LETRAMENTO – Letrar usando a linguagem nos seus diferentes usos
e como função social.
M- MATURIDADE - observar durante a alfabetização porque alguns
alunos (a) estão com dificuldades, existem vários fatores, mas a maturidade
é essencial e não tê-la dificulta o processo de alfabetização.
N – NORTEADOR (NORTE) – Utilizar os diversos documentos
norteadores para aprimorar a prática da melhor maneira de forma que
signifique e ressignifique.
O – OPORTUNIDADE –Alfabetizar é dar oportunidade ao aluno de
aprender para compreender e transformar sua realidade.
P – PRATICAR – A alfabetização temos que praticar com os alunos todos
os momentos do ensino e aprendizagem.
Q- QUALIDADE – A alfabetização de ‗qualidade‘ deve ultrapassar a
perspectiva que as políticas públicas nos propõem.
R – REALIDADE – É importante alfabetizar utilizando a realidade do
aluno.
S – SENSIBILIDADE – O professor precisa ter uma sensibilidade para
reconhecer as características individuais de cada criança, seu tempo e sua
forma de aprender.
T – TRASFORMAÇÃO – Alfabetização é o trabalho de fazer a
transformação, o despertar do aluno através da leitura como prática
significativa e meio de inserção no mundo.
U – UNIVERSALIZAÇÃO – Compreender o universo letrado a partir do
cotidiano.
V – VISÃO – A partir da forma como vejo, observo e compreendo, me
insiro no mundo e me aproprio dele.
X – XADREZ – Utilizar jogos como o xadrez e outros que desenvolvam o
raciocínio ajuda na alfabetização.
Z – ZELAR - Pelo nosso nome quando estamos falando de Educação,
nosso comprometimento é essencial.
(Alfabeto do Alfabetizador do Polo de Itaperuna/RJ, março de 2018).

Ao observarmos as escolhas das palavras e respostas indicadas, podemos alinhar três
principais categorias de análise acerca das práticas para alfabetizar e letrar nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, são estas: 1) Concepções de alfabetização e letramento; 2)
Condicionantes do processo de alfabetização e letramento; 3) Atuação pedagógica para
alfabetizar e letrar.
Quanto à primeira categoria de análise – concepções de alfabetização e letramento –
verificamos que as respostas indicadas nas letras (F) Felicidade, (G) Grandes, (J) Jornada, (L)
Letramento, (O) Oportunidade, (T) Transformação e (U) Universalização exprimem algumas
das concepções das alfabetizadoras.
Em síntese, na perspectiva dos participantes verificamos que alfabetização é transpor
fronteiras, adquirir asas, ser capaz de escrever sua própria história; é ser livre, feliz; é
percorrer grandes caminhos; envolve uma jornada ardente com dedicação e amor; é levar o
aluno à construção do sistema de escrita de forma significativa e autônoma; é dar
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oportunidade do aluno aprender e transformar sua realidade; é despertar o aluno por meio da
leitura. Neste ínterim, letramento é o processo de letrar se apropriando da linguagem nos seus
diferentes usos e como função social; é compreender o universo letrado a partir do cotidiano.
Com base nesses dados, podemos inferir que as concepções dos professores se
aproximam com que Soares (2014) e Carvalho (2008) indicam quanto à definição de
alfabetizar e letrar. Logo, a alfabetização corresponde a aprendizagem inicial da leitura e da
escrita e o letramento se refere à apropriação desse processo (ler e escrever) para uso na vida
social (CARVALHO, 2008). Sendo assim, percebemos que no discurso dos professores
encontramos aproximações com a literatura acadêmica, visando a busca de uma
aprendizagem significativa, que ultrapassa a apropriação do código do sistema alfabético.
Afinal, para Carvalho (2008) há três postulados importantes em relação à
alfabetização e letramento: 1) Ler não é apenas juntar sílabas em palavras e palavras em
frases, não basta ser alfabetizado para compreender o que se lê; 2) Há um longo caminho a
ser trilhado depois da alfabetização até que o sujeito tenha autonomia de leitura e seja capaz
de abordar com segurança e espírito crítico textos científicos, didáticos, jornalísticos, etc.; 3)
A escola pode e deve contribuir para a formulação de leitores, adotando práticas de leitura e
escrita que reforcem a busca de significados, da compreensão e não a simples decodificação.
Portanto, compreendemos que a alfabetização e o letramento caminham juntos, são
processos indissociáveis, cujos termos conforme os estudos de Andrade (2019, p. 234):
―alfabetização e letramento não deveria servir para separar os dois termos, pois eles se
compõem mútua e intrinsecamente‖, e, em concordância com Soares (2014), verificamos que
a dissociação dessas concepções acaba por ser um equívoco, tendo em vista que a entrada da
criança no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos que não são
independentes, mas sim interdependentes.
Dando sequência, ao que corresponde aos condicionantes do processo de
alfabetização e letramento – segunda categoria –, os aspectos de análise dizem respeito à
um conjunto de características do ambiente educativo que propiciam o desenvolvimento da
ação pedagógica.
Assim, conforme os professores indicaram na formulação do alfabeto, nas letras (C)
Construção, (E) Escrita, (I) Interação, (M) Maturidade, (Q) Qualidade, (R) Realidade, (V)
Visão e (Z) Zelar, algumas características do contexto alfabetizador são importantes para
avançar na aprendizagem.
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A propósito, o ensino da leitura e da escrita é concebido como uma construção, isto é,
requer amadurecimento psíquico, afetivo, social e cognitivo que se dá por meio da aquisição
de conceitos provenientes da pesquisa, observação, manipulação de objetos, interação com
meio etc., nesse sentido, a maturidade acaba ganhando destaque, enquanto condição
necessária para aprender a ler e a escrever. A interação também aparece como uma faceta
importante desse processo, no qual deve considerar a realidade do aluno, passando a entender
como ele se inseri no mundo, sem perder de vista o comprometimento social do professor
com a educação.
Diante disso, podemos interpretar que essa perspectiva de construção e
amadurecimento para aprendizagem da língua materna, se aproxima com estudos diversos,
para além da área da educação.
De acordo com Leite (2008) inúmeros trabalhos e pesquisas foram desenvolvidos nos
anos de 1970 e 1980 em decorrência de novas mudanças políticas, sociais e educacionais. De
tal modo, observarmos influências nas propostas pedagógicas pautadas na teorias das áreas da
Linguística e da Psicologia. Quanto a este último campo teórico, o autor, sustenta que as
contribuições efetivas sobre as novas concepções de leitura e escrita vieram principalmente a
partir da teoria construtivista difundida pelos estudos de Emília Ferreiro e seus
colaboradores(as), assim como, houve contribuições significativas da teoria sóciohistórica,
representada por autores como Vygotsky e Luria.
De fato, nas últimas décadas do século XX, ressaltamos que foi introduzido em nosso
país o pensamento construtivista sobre a alfabetização, sendo que tal concepção interferiu de
forma marcante na organização de propostas e práticas pedagógicas brasileiras.
(MONTEIRO, 2006). No entanto, os estudos desenvolvidos por Ferreiro e Teberosky (1999)
não propuseram um novo método de alfabetização, mas levantaram questões sobre a
intervenção educativa alfabetizadora, a partir de novos dados obtidos da investigação da
psicogênese da escrita da criança.
Weisz (1999) destaca que Ferreiro e Teberosky demonstraram como se dá o processo
de aquisição da língua escrita e a análise de tal processo configurou-se, numa revolução
conceitual na alfabetização, porque a psicogênese da língua escrita deslocou a questão central
da alfabetização do ensino para a aprendizagem: partiu do exame de como se aprende, ao
invés de dar foco em como se deve ensinar, como faziam os defensores dos métodos
sintéticos e analíticos.
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Nessa perspectiva, verificamos uma mudança nos pressupostos políticos da educação
brasileira, pois de acordo com Mortatti (2006), houve por parte das autoridades educacionais
e pesquisadores acadêmicos uma grande divulgação de artigos, teses acadêmicas, livros,
vídeos, sugestões metodológicas, relatos de experiências bem sucedidas e ações de formação
continuada, visando garantir e institucionalizar na rede pública de ensino a apropriação da
proposta construtivista.
Por sua vez, com base nas concepções explicitadas pelos professores no encontro
formativo (PNAIC-RJ/UFRJ) e diante dos aspectos que indicam como condicionantes para
alfabetizar e letrar, analisamos que as práticas alfabetizadoras nos anos iniciais do ensino
fundamental, tem influência de diversas abordagens teóricas. E, de forma contundente,
precisamos alertar que embora o construtivismo não seja um método, essa abordagem está
presente no cotidiano alfabetizador se materializando em atividades pontuais, como a
sondagem dos níveis das hipóteses de leitura e escrita da criança. Assim, apesar das
identificações que os professores fazem das hipóteses silábicas, a grande questão é: ―o que
fazemos a posteriori de tal compreensão?‖. Acreditamos que este é o grande ―pulo do gato‖
que os professores ainda ficam presos a este tipo de intervenção, deve-se avançar, propiciar
um espaço de aprendizagem cujos alunos podem vivenciar uma alfabetização com sentido,
uma alfabetização com vida, que convida para este debate a conscientização crítica, a
construção de valores e o saber enxergar a vida, o mundo entre as palavras, entre as frases,
entre os discursos, que são alfabetizados para lerem o mundo que o cerca. Em outras
palavras, esse reflexo do construtivismo no campo da alfabetização é o que Carvalho (2008)
indica como ―herança emiliana‖.
Destacamos ainda, ao analisar as respostas dos participantes nessa categoria, que para
eles a aprendizagem da escrita acontece junto com a leitura, despertando a construção do
conhecimento. Assim, a criança aprende de acordo com seu ritmo e com base em suas
experiências e interações com o meio que está inserida. Logo, se ela vive num ambiente
letrado, em contato constante com textos de diversos gêneros, isso facilita aprender a ler e a
escrever, e, mesmo que ainda ela não possua a vivência, a escola juntamente com toda equipe
pedagógica deve gestar este mundo letrado para os alunos.
Por último, a terceira categoria nomeada atuação pedagógica para alfabetizar e
letrar corresponde às ações metodológicas referentes ao ensino da leitura e da escrita nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Segundo, as percepções reveladas no alfabeto do
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alfabetizador nas letras (A) Aprimorar, (B) Busca, (D) Diagnóstico, (H) Habilidade, (N)
Norteador), (P) Praticar, (S) Sensibilizar e (X) Xadrez cabe ao professor alfabetizador:
sempre se aprimorar para alcançar seus objetivos, ou seja, deve constantemente buscar
renovar seus conhecimentos; realizar uma sondagem diagnóstica como ponto de partida; deve
se pautar em documentos norteadores para aprimorar sua prática; em vários momentos deve
buscar ensinar a leitura e a escrita, tendo sensibilidade para reconhecer as características
individuais de cada crianças, seu tempo e sua forma de aprender; e, deve ensinar explorando
o uso de diferentes linguagens e jogos, como o xadrez que auxilia no desenvolvimento do
raciocínio lógico.
Quanto à atuação docente para alfabetizar e letrar, ressaltamos que as pesquisas de
Araújo (2011), Marreiros (2011) e Gomes (2007) explicitam que geralmente os professores
que atuam no ciclo de alfabetização conseguem desenvolver uma prática exitosa utilizando
articuladamente os conhecimentos sobre a psicogênese da língua escrita e sobre o letramento,
integrando-os e dando maior atenção ao desenvolvimento da linguagem. Mas, na prática
precisamos pontuar que se necessário há professores que também recorrem à métodos tidos
como ―tradicionais‖ (silabação, fônico), o que evidencia que em relação às práticas
alfabetizadoras há uma mistura de métodos.
Neste caso, compreendemos em nossa atuação como professores alfabetizadores e
formador regional (coautor) o cuidado diante das vozes docentes que defendem um tipo de
método, ou a ―mistura de métodos‖, pois segundo Soares (2003) os métodos em algum
momento vão falhar, eles não conseguem mensurar a diversidade e pluralidade que nos
habitam no contexto escolar. Cabe, aos professores possuírem foco em suas ações, foco em
suas intencionalidades, pois alfabetizar pressupõe romper com atividades e metodologias que
não dialogam com os contextos. Desse modo, trazemos neste embate frases que circularam e
que ainda circulam em algumas salas de aula ―o boi viu a vaca‖, ―Ivo gosta de uva, viu
vovó‖, aqui problematizamos: Será que ser alfabetizado diz respeito a esse tipo de frases?
Quais os sentidos que estão postos? Enfim, vislumbramos espaços para outras reflexões...
Contudo, constatamos com base nas categorias analisadas que para alfabetizar e letrar
é necessário o professor conhecer as concepções que fundamentam a teoria, refletindo na
prática a influência de diferentes campos de estudo que, de modo geral, compreendem a
alfabetização para além da aprendizagem inicial, indo além de codificar e decodificar.
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Conclusões
Este relato de experiência do encontro formativo (PNAIC-RJ/UFRJ) dimensionou
atenção às concepções teórico-práticas acerca do processo de alfabetização e letramento nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao analisarmos as proposições de tal encontro,
verificamos que esse processo formativo ao dar voz aos professores é importante no
desenvolvimento profissional docente, na medida em que, é preciso investir na formação
continuada e valorizar os professores do ―chão‖ da escola.
Portanto, o alfabeto do alfabetizador analisado a partir de três categorias – concepções
de alfabetização e letramento; condicionantes do processo de alfabetização e letramento;
atuação pedagógica para alfabetizar e letrar –, traz contribuições para o campo de estudo,
reconhecendo que quando paramos para ouvir os professores, participar de formações,
discutir sobre a prática, entre outras ações, estamos mais do que narrando o cotidiano
alfabetizador,

estamos

pesquisando,

estamos

refletindo,

estamos

permanentemente

aprendendo e ensinando.
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Percepções Fenomenológicas sobre o Processo de Alfabetização na
Educação Infantil e a Formação de Professores
Jannaina Calixto de Lima.
(Sedu/Serra-ES)
Isabel Cristina Dose Lage de Almeida.
(Seme/Cariacica-ES)
Resumo : O presente trabalho faz parte de pesquisas em andamento de Mestrado Profissional em
Educação da Universidade Federal do Espírito Santo-Ppgmpe/Ufes, que possui como objetivo
descrever fenomenologicamente como se dá o processo de alfabetização na Educação Infantil,
elucidando práticas inventivas e criativas nos processos de formação de professores por meio da
prática de Contação de Histórias. A partir da reflexão de profissionais como pedagoga e professora
em Centros de Educação Infantil, em redes municipais da Grande Vitória. Teoricamente, se
fundamenta nos conceitos de alfabetização de Gontijo (2005) e nas experimentações da Contação de
Histórias por Moraes (2012). Em termos metodológicos fará uso dos conceitos fenomenológicos de
Gomes (2014, 2013, 2004) e Forghieri (2004).

Palavras-Chave: Fenomenologia. Alfabetização. Educação Infantil
Introdução
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Esta narrativa apresenta reflexões sobre o processo de alfabetização na Educação
Infantil (EI) e a formação de professores. O interesse pelas problemáticas da Educação
Infantil configurou-se a partir de atuações profissionais como pedagoga e professora em
Centros de Educação Infantil (Cmei‘s), em redes municipais da Grande Vitória, conquanto os
estudos sobre educação infantil tenham se constituído ao longo das trajetórias acadêmicas nos
cursos de pedagogia e, atualmente, na pós-graduação Stricto sensu de Mestrado Profissional
em Educação (PPGMPE) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Percebemos que velhas perguntas ainda rondam a EI: ―Alfabetiza-se ou não na EI? Qual a
relevância da formação do professor para esse processo?‖
Assim, o objetivo neste texto é refletir sobre algumas práticas de alfabetização e
formação de professores, pois, o trabalho com linguagem se constitui em um dos espaços de
desenvolvimento das capacidades de comunicação, expressão e de acesso ao mundo como
um dos elementos mais importantes a serem desenvolvidos com as crianças nessa etapa
inicial de ensino. Essa ampliação está relacionada ao desenvolvimento gradativo das
capacidades linguísticas como: falar, escutar, ler e escrever, sendo desenvolvida em suas
diversas expressões como: ―gestual, verbal, plástica, dramática e musical‖ (BRASIL, 2009).
Neste sentido, compreendemos o processo de alfabetização sendo transpassado por
experiências que evidenciam a criança como ser-no-mundo (HEIDEGGER, 1995),
considerando-a como indivíduo imerso histórico/socialmente. Assim, a partir destes
entrelaçamentos, acreditamos em um processo de alfabetização que se inicia na EI como
possibilidade de apropriação de conceitos sociais e potencializadora de sentidos/sentidos para
as crianças, valorizando as propostas pedagógicas articuladas com as especificidades e
interesses dessas crianças e seu contexto sócio histórico. Para tanto, contamos com a
perspectiva do trabalho lúdico da Contação de Histórias (CH) no processo de formação de
professores como potencialidade nesse processo de ensino aprendizagem.
As reflexões partem do olhar teórico fenomenológico de Gomes (2015, 2013, 2004),
Forghieri(2004) e dos apontamentos sobre alfabetização de Gontijo (2005).
Na primeira parte do texto são evidenciados alguns conceitos da EI, seguidos da
concepção da infância/crianças. Logo a seguir, são trazidos à reflexão o processo de
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alfabetização na EI dualizando-o em o idealizado e o praticado. Na terceira parte,
consideramos sobre a importância da formação dos professores da EI e apontamos a
relevância da Contação de Histórias (CH) como recurso de alfabetização e processo
formativo criativo dos docentes.
Conquanto, é necessário, antes de tudo, conhecer um pouco sobre a fenomenologia e
o modo de ser e fazer pesquisa fenomenológica.

A fenomenologia
A

fenomenologia

pode

ser

concebida

como

pensamento

filosófico/científico/metodológico que busca a essência das coisas/vivências/experiências que
podem ser observadas a partir da percepção. Trata-se do estudo de aspectos/fatos da
realidade, sendo compreendidos como fenômenos.
Como método de pesquisa, a fenomenologia é ―[...] uma forma de fazer ciência
compreendendo a humanidade/humanizada de uma pesquisa científica‖ (GOMES, 2004, p.
57). Desta forma é influenciada pela formação ideológica do pesquisador, de seus aspectos
constituidores, uma vez que o olhar sobre a realidade é permeado pelo espaço-tempo-culturapercepção e sua interiorização a partir do contato com o outro.
A fenomenologia possui procedimentos e compreensões que podem auxiliar o
pesquisador a perceber o fenômeno, que se apresenta como um todo, e captar sua essência.
De acordo com Yolanda Cintrão Forghieri a redução fenomenológica é o recurso para
empreender tal tarefa. Seu objetivo é alcançá-la, e, desta forma, se bem-sucedida, irá ―[...]
captar o sentido ou o significado da vivência para a pessoa em determinadas situações
experienciadas em seu existir cotidiano‖ (FORGHIERI, 2004, p.59).
Para a autora, redução fenomenológica constitui-se em duas etapas que envolvem: o
envolvimento existencial e o distanciamento reflexivo. O envolvimento existencial
consiste no ato do pesquisador penetrar de forma espontânea e profunda na revisão da
experiência vivida, para tanto ele não poderá considerar nenhum conhecimento que possui
sobre a vivência que investiga. Ele deve recordá-la/revivê-la intensamente procurando
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estabelecer envolvimento existencial sem julgamentos que proporcionará a ele a compreensão
global intuitiva, pré-reflexiva dessa vivência. Já o distanciamento reflexivo, será o
estabelecimento de certo distanciamento da vivência. Após o pesquisador envolver-se com a
vivência espontaneamente compreendendo-a de forma ―global pré-reflexiva‖ ele deve
distanciar-se para que possa captar novas descrições dessa vivência.
Yolanda Cintrão alerta que o maior ensinamento da redução é a sua impossibilidade
por completa. Neste sentido, Merleau-Ponty (1973) em seus estudos sobre corpo e percepção
nos alerta que a redução pode revelar os preconceitos trazidos sobre o fenômeno estudado e,
que

tal

revelação,

nos

ajudará

emergir

a

consciência

condicionamentos/concepções/preconceitos que se possua. Desta forma, a partir de sua
percepção o pesquisador/a poderá aliviar seus impactos/influências diante ao que se observa,
portanto, aos resultados de sua pesquisa.
Empregando nosso olhar fenomenológico sobre as atividades desenvolvidas nos
Cmei‘s que atuamos procuraremos evidenciar o fenômeno da alfabetização na EI para melhor
podermos compreendê-lo.

Considerações acerca da educação Infantil (EI)
Considerada a primeira etapa da educação básica a Educação Infantil tem por
finalidade o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade. Para melhor
atender as crianças e suas especificidades, a EI está articulada em duas partes: creche (para o
atendimento das crianças de zero a três anos) e pré-escola (atendimento das crianças de
quatro a cinco anos).
Contemplando a história da EI na sociedade brasileira e as legislações que a regulam
encontramos que as instituições iniciais traziam um caráter assistencialista e moralizante,
pois, a maior parte das crianças eram filhos dos trabalhadores. Segundo Macêdo e Dias
(2012, p.3270), ―[...] o assistencialismo excludente marcou a origem das creches no Brasil
contribuindo para a manutenção de uma política de não investimento nas mesmas‖. A partir
da década de 80, com os movimentos populares para a democratização da sociedade e as lutas
por direitos sociais, entre eles o direito das crianças, a Educação Infantil atinge outra
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perspectiva idearia passando a ser temática de debates, estudos e reflexões que culminarão
com sua colocação na Constituição Federal de 1988 (CF/88) – a Constituição cidadã.
Dentro de uma sociedade democrática e mais consciente dos direitos das crianças, os
movimentos sociais demandam além do acesso às instituições de EI, a qualidade e
permanência neste atendimento. Assim, na década de 90, a Educação Infantil avança em
conquistas, na legislação, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996
(LDBEN/96), que além de reafirmar a CF/88, a referida lei amplia os direitos das crianças
colocando a EI como primeira etapa da Educação Básica obrigatória e como direito da
criança e de sua família.
Nos anos 2000, a EI dá um salto na legislação com a promulgação da Resolução nº 5
– Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/2009). Em seu
Art. 4º a referida Lei estabelece a criança como ―um sujeito histórico e de direitos que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e
coletiva‖ e assim constrói sentidos e produz cultura.
Deste modo, as legislações voltadas à educação da criança estabelecem que o trabalho
educativo na EI necessita promover uma educação potencializadora, inovadora e humanística
para formação de cidadãos críticos participantes.
Concepção de infância e criança
A concepção da criança como sujeito de direitos é a base teórica para as propostas
pedagógicas na EI. A criança é o centro do planejamento curricular, ainda que não apareça
um currículo definido dentro da DCNEI. Nessa lacuna da legislação que encontramos o nosso
objeto de pesquisa: alfabetização na Educação Infantil.
No Art. 9º das DCNEI‘s(2009)são estipulados os eixos norteadores para o currículo que são:
as interações e a brincadeira e as experiências com as diversas linguagens que as crianças
devem vivenciar dentro da EI. Ainda, no texto base para as DCNEI‘s(2009), Parecer nº 20,
recomenda que ―as propostas curriculares da EI devem garantir que as crianças tenham
experiências variadas com as diversas linguagens [...], é preciso valorizar o lúdico, as
brincadeiras e as culturas infantis‖ (PARECER Nº 20/2009, p. 15). Contudo, em nosso
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cotidiano profissional, encontramos ―as diversas linguagens‖ restringidas às práticas de
alfabetização com atividades de leituras e escritas descontextualizadas.
Considerando a criança como sujeito humano, respeitando sua dignidade e o seu
direito a uma educação de qualidade, as instituições de EI devem ter como propostas
pedagógicas diversas experiências significativas que promovam a interação e a brincadeira
para se constituírem em espaços de verbalização e a comunicação. Espaços dialógicos em que
a criança possa constituir-se como sujeito histórico de direitos que se apropria de
conhecimentos produzidos pela humanidade no tempo histórico-social e produza culturas.
O processo de alfabetização na EI – Idealizado – Praticado
Pensar em alfabetização na EI requer posicionamento em relação à alfabetização
como um todo sem a dicotomia entre alfabetização e letramento. Concebemos alfabetização
na perspectiva de Gontijo (2005) como uma produção de sentidos usando a leitura e a escrita.
O trabalho pedagógico na EI deve privilegiar o desenvolvimento das linguagens. A
utilização das mais diferentes linguagens na EI torna-se um instrumento essencial para o
desenvolvimento integral da criança. Na concepção Vygotskyana (1994), é no
desenvolvimento da linguagem que surgirá os processos psicológicos superiores:
pensamento, atenção, memória, atitudes comportamentais e outros.
Podemos perceber a importância desse processo na constituição do ser humano e
dentro dele temos a alfabetização. Contudo, não podemos reduzir a alfabetização apenas na
aquisição do código, as relações entre grafemas e fonemas, ela é muito mais abrangente e
potencializadora do que isso. Gontijo (2005) explica que ―a escrita é uma forma especial,
nova e complexa de linguagem‖ e que sua apropriação se constitui em um processo amplo
abrangendo vários aspectos para o desenvolvimento da linguagem na criança. Esse processo
não se inicia quando a criança entra na escola, mas sim, quando a criança tem a oportunidade
de compreender as funções e os usos da escrita. ―aprender as letras do alfabeto é muito
importante, mas insuficiente para que um indivíduo ou um grupo de indivíduos sejam
considerados alfabetizados‖(GONTIJO, 2005, p.45).
Assim, considerando a alfabetização muito mais que codificar(escrever) e
decodificar(ler) não concebemos a ideia de métodos de ensino mnemônicos para alfabetizar a
722

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

criança, especialmente na EI. Defendemos a perspectiva de Gontijo(2005) que as crianças
precisam aprender na escola o processo das relações entre grafemas e fonemas e vice-versa,
porém tal processo tem que ser articulado em experiências significativas nas quais a criança
possa construir/reconstruir seus pensamentos, sentimentos, atitudes, ou seja, a construção
reflexiva do pensamento crítico expressivo.
A alfabetização não envolve apenas os processos de compreensão das
relações entre fonemas e grafemas e de passagem/recriação do discurso oral
em discurso escrito e vice-versa, mas é também um processo de produção de
sentidos por meio do trabalho de leitura e de escritura (GONTIJO, 2005,
p.48).

Desta forma, acreditamos nesse processo de alfabetização na EI, sem um
adiantamento de etapas, mas como possibilidade de apropriação e desenvolvimento sócio
cultural para as crianças. Contudo, percebemos comumente que práticas de ensino de técnicas
de memorização e de reprodução do traçado das letras e palavras estão permeando as rotinas
na Educação Infantil. Assim, refletimos sobre a importância da formação dos professores na
condução do processo de alfabetização, pois, serão eles, os parceiros mais experientes, que
subsidiarão práticas educativas coerentes de alfabetização.
As contribuições da Contação de Histórias nos processos formativos de professores da
Educação Infantil
É sabido o valor da ludicidade nas vivências experimentadas na infância e seu
potencial criativo e encantador pelos quais as crianças se deleitam com naturalidade.
Documentos como as DCNEI‘s (2009) têm evidenciado a importância do trabalho lúdico com
as crianças e seu papel na construção desse ser integral. Assim, o documento ressalta no
tocante ao respeito aos princípios que permeiam a EI, dando destaque aqui para os princípios
estéticos ―da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais‖ (DCNEI‘s, 2009, p. 16).
A Contação de Histórias (CH) faz parte dessa ludicidade e da liberdade de expressão,
uma vez que corrobora para a oralidade, para a construção de subjetividades, utilizando de
diferentes formas de manifestações artísticas como literatura, contos, apresentações teatrais,
musicalização, expressão corporal e outras tantas vivências por meio dessa prática,
possibilitando explorar o que é inerente da criança, a imaginação.
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Essa prática de CH envolve memória, lembranças e uso de materiais concretos que
auxiliam no envolvimento do que se pretende despertar. É prática tradicional de muitos
povos, sendo passada de geração a geração e desperta nos que dela usufruem, sensações que
potencializam os laços de interação com o outro. Além disso, proporciona por meio desse
momento de exploração de linguagem expressiva que aquieta, inebria e provoca os sentidos.
Como ressalta Moraes (2012, p. 40):
Ao narrarmos, construímos no nosso imaginário os sons, as imagens, os
cheiros, os sabores e as percepções táteis relacionadas aos ambientes da
mesma. Podemos entrar na casa que criamos, andar pela estrada que
construímos em nossa imaginação, sentir frio, fome, sabores, cheiros,
escutar os pássaros cantando, um grito distante, o estrondo de um trovão
[...].

Desta forma, acreditamos e vivenciamos em momentos formativos a possibilidade de
expressão e de potencialização de aprendizagens, fato que, a partir dessas experiências com a
CH temos desvelado como uma ferramenta no trabalho de práticas inventivas e criativas no
processo de alfabetização.
Essas experimentações também vivenciadas na formação de professores dos municípios da
Grande Vitória têm evidenciado sua contribuição nos processos de ensino aprendizagem e
resultado em trabalhos e projetos mais voltados à apreciação do lúdico e do brincar nas
práticas de muitos professores, ressaltado pelas narrativas dos professores após os momentos
de formação continuada pautada nessa prática da CH e na exploração dos conceitos de
infância e crianças, valorizando seu contexto sócio cultural.
A partir deste imbricamento nasce a inquietação: porque não potencializar a
linguagem da CH a professores como forma de comunicação e diálogo com seus/suas
alunos/as em processo de alfabetização?

Assim, desejamos apresentar, dentro dos entrelaçamentos com a fenomenologia, a CH
como possibilidade de instrumento reflexivo para uma prática propulsora no processo de
alfabetização.

Esse percurso tem sido intensamente permeado por essa prática de maneira singular
nas experiências potentes do encontro com o outro. Por este viés de sentido e pertencimento,
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acreditamos que a CH é um recurso de grande valor e com potencial inesgotável dentro do
processo de aprendizagem(s), realizando pontes lúdicas, sensoriais e de compreensão do
outro.

Considerações Finais
A pesquisa desvela possibilidades de diálogo entre as vivências dos professores e suas
práticas docentes nos processos de alfabetização na infância, elucidadas pela prática da CH,
possibilitando ampliar suas experiências e reflexões no decorrer do percurso formativo.

Sendo possíveis, a partir das reflexões sobre as leituras de diversos autores, os
registros dos encontros com os professores da EI, a realização de formações desvelando as
experiências por meio da CH, obtendo algumas importantes contribuições sobre essa temática
do processo de alfabetização.
Reconhecemos que são grandes os desafios no tocante à formação continuada dos
professores de Educação Infantil ao pensar o processo de alfabetização e buscamos na CH,
uma forma lúdica de pensar práticas diferenciadas e cheias de experiências significativas.
Entretanto, durante as reflexões, percebe-se a necessidade de buscarmos mais
aprofundamento teórico que subsidiem melhor os conteúdos, conhecimentos e práticas
adquiridos ao longo dos anos no cotidiano das escolas, sendo necessária uma prática
reflexiva, crítica e lúdica de pensar o fazer docente.

Assim, a pesquisa, os encontros, as escutas, os registros e o diálogo reflexivo das práticas
docentes poderão promover caminhos mais reflexivos e potentes nos processos de
alfabetização perpassados pela história de cada um imbricada pela arte da CH
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Resumo: Este relato de experiência apresenta algumas ações desenvolvidas no Laboratório de
Alfabetização e Práticas de Incentivo à Leitura – LAPIL. É um projeto de extensão, vinculado ao
Instituto de Educação e tem por objetivo atuar em prol da consolidação do campo da alfabetização na
FURG, no que se refere à produção de jogos, materiais didáticos e metodologias inovadoras para a
alfabetização de crianças e jovens e adultos. Também, tem como propósito constituir-se num espaço
acadêmico com propostas significativas para a formação continuada aos professores alfabetizadores
do município, da região. Além disso, realiza-se periodicamente contação de histórias em espaços
escolares e não escolares como estratégia de incentivo à leitura. No ensino atua por meio de grupo de
estudo de temáticas referentes à alfabetização e na elaboração de recursos didáticos e metodologias;
na pesquisa, investiga - se temáticas como planejamento; práticas de leitura e o exercício da profissão
docente de alfabetizadores no início da carreira.

Palavras – chave: Laboratório. Alfabetização. Formação

Introdução

Neste relato de experiência apresentamos algumas ações desenvolvidas no
―Laboratório de Alfabetização e Práticas de Incentivo à Leitura‖ – LAPIL desde que foi
criado, em 2017. O LAPIL é um projeto de extensão, vinculado ao Instituto de Educação e
tem por objetivo atuar em prol do fortalecimento do campo da alfabetização na FURG, no
que se refere à produção de jogos, materiais didáticos e metodologias inovadoras para a
alfabetização de crianças e jovens e adultos. Também, tem como propósito constituir-se em
um espaço acadêmico com propostas significativas para a formação continuada dos
professores alfabetizadores do município, da região e para os acadêmicos dos cursos de
Licenciatura, em especial, do curso de Pedagogia da FURG. Além disso, tem a contação de
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histórias como uma estratégia de incentivo à leitura voltada para crianças, por meio de
diferentes ações tanto em escolas, como em outros espaços educativos.
O LAPIL, além das ações de extensão, congrega ações de ensino e de pesquisa.
Configura-se em um espaço acadêmico, bem como, em um lugar de vivências pedagógicas
para professores da rede pública e pesquisadores, estudantes da graduação e da pósgraduação e, também, em um ambiente de reflexões sobre práticas de incentivo à leitura,
especialmente a leitura literária. As ações realizadas no LAPIL são articuladas com o Núcleo
de Estudos em Educação de Jovens e Adultos e Alfabetização – NEEJAA e o Núcleo de
Estudos e Pesquisa em Educação da Infância – NEPE, bem como, com o Grupo de Estudo e
Pesquisa em Alfabetização e Letramento – GEALI. Neste momento, o laboratório conta com
uma equipe constituída pela coordenação, uma professora da rede municipal cedida 20hs, um
grupo de cinco (05) bolsistas voluntárias e uma professora que realiza, neste momento, pós
doutorado no Programa de Pós Graduação em Educação- PPGedu/IE da FURG.
Destacamos neste relato as ações que desenvolvemos atualmente, contemplando as
três áreas: Ensino- i) A constituição de um grupo de estudo sobre conhecimentos que
envolvem a prática alfabetizadora, junto às acadêmicas do curso de Pedagogia e ii) a
produção de jogos e recursos didáticos produzidos e analisados, seus fundamentos e objetivos
para a ação alfabetizadora. Extensão - i) formação continuada de alfabetizadoras, que estão
sendo desenvolvidas em dois municípios gaúchos,organizadas em três ações na modalidade
semipresencial; ii) atividade de contação de histórias em espaços educativos. Pesquisa - i)
Professores Iniciantes na Carreira do Magistério: desafios e perspectivas (2016); ii) Ações de
incentivo à leitura na infância em espaços não escolares: uma investigação sobre práticas
desenvolvidas no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia (2017) e iii) O
Planejamento na Alfabetização: implicações na prática pedagógica dos professores (2018).
Estas ações têm permitido a estruturaçãodeste laboratório como uma estratégia para
fortalecer e consolidar, cada vez mais, o campo da alfabetização na FURG buscando uma
articulação, ainda mais próxima, com a rede de ensino pública e contribuindo na formação
dos acadêmicos tanto em nível de graduação como pós-graduação.
Neste sentido, organizamos o texto em três seções, em que relatamos as ações do
LAPIL no ensino, na extensão e na pesquisa.

Estudo e Produção de Materiais Didáticos
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Sabemos que no ano de 2017 o Brasil, ainda contabilizava cerca de 7% 1 da população
em situação de analfabetismo ou com um primeiro nível de letramento, o que significa ter
conhecimentos rudimentares sobre a escrita e a leitura. Na região - Sul do RS- este percentual
não difere muito daquele do país. Diante deste alto índice e, considerando que houve no
Brasil, nas últimas décadas um processo de democratização do acesso à escola no Ensino
Fundamental, nos deparamos com perguntas recorrentes como: Os analfabetos que
constituem este percentual serão, em sua maioria, pessoas excluídas do processo escolar? As
metodologias de ensino nas salas de aula têm contribuído para diminuir este índice de
analfabetismo na região e no país? Os cursos de formação inicial e continuada de
alfabetizadores têm conseguido fazer uma formação que de fato (re) signifique as práticas de
alfabetização?
Como formadores de alfabetizadores questionamos também, sobre a formação de
leitores, pois acreditamos que ao investir no acesso aos livros e no prazer da leitura desde a
infância poder-se-á alterar a realidade da leitura no Brasil, por esta razão o laboratório tem
investido em ações de incentivo à leitura.
Estas questões e os dados sobre analfabetismo no Brasil nos instigaram a propor,
dentre as ações do LAPIL, um espaço semanal para as acadêmicas do curso de Pedagogia
participar de leituras e discussões sobre a prática alfabetizadora. Optamos por selecionar e
definir o material a ser estudado coletivamente, com grupo, sendo que em geral as discussões
partem dos questionamentos que os participantes apresentam a partir das leituras que
realizam. A concepção que perseguimos é aquela que todos os participantes ddo grupo são
protagonistas de sua formação, na medida em que trazem suas dúvidas e compreensões a
respeito do que está sendo estudado. O aprofundamento da temática em estudo acontece por
todos que ali participam em um movimento tensionado entre o saber e o não saber. Isto tem
contribuído para aprofundar aspectos que nem sempre as disciplinas do curso conseguem
aprofundar, devido a natureza de sua proposta.
Também, as oficinas para confecção de materiais estão sendo realizadas
semanalmente, numa dinâmica de criação e reelaboração de jogos existentes. Neste processo,
há ênfase na explicitação dos objetivos de cada um deles, na definição de suas regras e na
1

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21255analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-2015.
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discussão sobre quais as possibilidades de intervenção pedagógica que eles podem ter no
processo de alfabetização. Estas oficinas são realizadas por cinco bolsistas voluntárias
estudantes do curso de Pedagogia, uma professora da rede municipal e a coordenação,
configurando-se um rigoroso trabalhode descrição, análise e produção.
Neste sentido, estas experiências propiciam a estas estudantes a oportunidade de
aprender, fazendo os jogos, porque se envolvem em todo o processo, desde pensar o objetivo,
o modo de confecção, utilidade e aplicação refletindo sobre a função e o papel do jogo na
apropriação do sistema de escrita alfabética. Isto as tem auxiliado no aprofundamento das
discussões metodológicas na medida em que elas constatam que o jogo tem potencial para
garantir a aprendizagem com ludicidade, uma vez que este é um dos desafios da prática
docente alfabetizadora, desde que foi instituído o Ensino Fundamental de 9 anos. Estes
materiais produzidos têm sido compartilhados com as demais estudantes do curso de
Pedagogia, por meio de oficinas na disciplina de Metodologia da Alfabetização para crianças
e jovens e adultos. Assim, neste movimento, de produção, análise e socialização se explicita
os pressupostos teóricos presente em cada recurso didático ou jogo possibilitando uma
aproximação, cada vez maior, entre a dimensão teórica e prática da ação alfabetizadora.
Cabe ainda colocar que o Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio
Grande- FURG tem realizado ao longo dos anos discussões e revisões do percurso formativo
destes profissionais e constata que a inserção no campo profissional, durante a realização do
curso desde o primeiro semestre, tem sido fundamental para a construção de uma sólida
formação. Neste sentido, entendemos que o laboratório sendo um espaço que oferece outras
oportunidades de ensino, como as relatadas se configuram em mais uma experiência de
formação. Considerando que a complexidade do campo é imensa e a carga horária das
disciplinas da área da alfabetização é ínfima (6 horas aula por semana em 2 semestres),
dificultando, muitas vezes o aprofundamento de temáticas que consideramos necessárias,
como o caso dos jogos, vimos as ações vivenciadas no LAPIL, como fundamentais.
Além disso, a dificuldade em produzir materiais didáticos de apoio para os estágios
faz deste espaço acadêmico uma possibilidade concreta de apoio às disciplinas voltadas para
a alfabetização. Neste sentido, o LAPIL desde sua criação tem, a cada dia movimentado mais
os estudantes pela busca de formação por meio da elaboração de materiais didáticos, bem
como, das discussões e estudos em direção a construção de metodologias inovadoras para
alfabetizar.
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A Formação Continuada das Professoras Alfabetizadoras e as Experiências de
Contação de Histórias

O LAPIL, com foco na extensão vem trabalhando para dar suporte didático
pedagógico para o desenvolvimento de ações de formação continuada aos professores da
Educação Básica e realizando experiências de contação de histórias para crianças em espaços
educativos formais ou não formais.
No ano de 2019, estamos desenvolvendo três ações de formação continuada junto aos
professores alfabetizadores da rede pública do município de Rio Grande e Herval, ambos no
Rio Grande do Sul. Essas ações contemplam em torno de 200 alfabetizadores que atuam no
ciclo da alfabetização e são realizadas no contexto da escola pública. Buscamos a cada
encontro, compreender a dinâmica profissional da sala de aula em sua complexidade numa
relação dialógica com as profissionais. Temos como perspectiva fortalecer os saberes da
docência, problematizar seus dilemas e dúvidas, bem como potencializar seus acertos,
propiciando um movimento de aprendizagem entre os docentes da educação básica e os
professores da Universidade. Estas ações são desenvolvidas de forma interdisciplinar na
medida em trabalhamos com uma prática de planejamento numa perspectiva de integração
curricular, em que diferentes campos de conhecimentos são abordados nos planejamentos da
sala de aula. Neste sentido, estas ações impactam no processo de aprendizagem de em torno
de 3000 crianças que estão nas salas de aula dos 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental.
A articulação que estamos realizando com as Secretarias de Educação dos referidos
municípios visa um fortalecimento, cada vez maior, das parcerias estabelecidas já há muitos
anos pelo NEEJAA e pelo NEPE com estas instituições. Nos últimos anos, com o Programa
de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, do governo federal, esta aproximação ficou ainda
maior, quando a FURG assumiu a coordenação de uma região do Estado. No entanto, hoje
este programa foi extinto, mas a convicção da importância da formação continuada
permanece, pois estas ações possibilitam, concretamente, interagir com a comunidade, neste
caso, com as professoras envolvidas com a assessoria dos anos iniciais das SMEDs e as
alfabetizadoras em exercício. Esta atividade possibilita, também, compartilhar saberes e
promove alianças importantes em prol da qualificação da prática alfabetizadora do município
e região.
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As ações de práticas de incentivo à leitura implementadas em diferentes espaços
comunitários envolvem, em especial as comunidades advindas de setores desfavorecidos
economicamente, tem acontecido, desde 2017. Neste ano, criamos o grupo de contação de
histórias: Histórias que Navegam. Dentre as ações desenvolvidas por esse grupo, que está
vinculado ao LAPIL e ao GEALI, citamos os momentos de contação de histórias no Posto de
Saúde Bolaxa, que ocorre na última quinta-feira de cada mês. Enquanto as mães realizam
uma atividade de orientação com a enfermeira chefe do posto, as crianças ficam envolvidas
na leitura de história. Nesses momentos, buscamos criar um ambiente propício e acolhedor,
com tatame, almofadas e alguns adereços. Levamos uma mala cheia de livros que além de
ouvirem as histórias lidas, as crianças podem ter acesso a diferentes livros de histórias.
Outra atividade que o grupo vem realizando é o Podcast do Histórias que Navegam.
Trata-se de um banco de dados composto pela leitura de livros de histórias infantis, o qual
pode ser acessado em qualquer lugar desde que tenha internet, sendo que, também está
disponível para downloading. A grande maioria das histórias é lida por alunos do Curso de
Pedagogia da FURG, os quais se envolvem no Podcast, como uma atividade proposta pela
disciplina ―Metodologia da Alfabetização para crianças, jovens e adultos‖. Com essa ação,
estamos conseguindo ampliar o repertório de histórias a serem conhecidas pelos estudantes,
professores e pelas crianças de forma considerável.
O LAPIL enquanto um laboratório que tem as ações de formação continuada, como
sendo um dos principais propósitos, acredita que estas atividades de natureza acadêmica,
viabiliza a integração com os demais setores da sociedade, especialmente com a Educação
Básica, uma vez que visa promover a formação cidadã, no sentido da formação continuada de
docentes mais qualificados os quais possam propiciar aprendizagens a um maior número de
crianças e jovens e adultos em processo de alfabetização, contribuindo na diminuição dos
índices de analfabetismos da região.
Nesta direção, as ações de extensão que temos desenvolvido têm permitido
transformar a realidade de muitos alunos e professores alfabetizadores, na medida em que
estabelecemos uma relação compartilhada de saberes. Na nossa compreensão, o domínio de
conhecimentos, como o da leitura e da escrita se constitui numa ―ferramenta‖ importante aos
sujeitos envolvidos neste processo, pois o ensinar e o aprender se estendem para todas as
dimensões do humano, ao longo da vida.
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As investigações suscitadas pelas ações

A pesquisa é outra dimensão que compõe o laboratório uma vez que se propõe
problematizar diferentes dimensões do campo da alfabetização. Desse modo, o LAPIL se
constitui em um espaço de fomento de investigações, as quais aprofundam as discussões e
contribuem na produção de conhecimentos no campo da alfabetização. As temáticas de
pesquisas são suscitadas pelas ações de extensão desenvolvidas com as professoras
alfabetizadoras. O resultado das problematizações e discussões contribuem diretamente no
aprofundamento das análises realizadas nas disciplinas de alfabetização tanto na graduação
como na pós-graduação. Acreditamos que na dinâmica de todas as ações propicia-se o
movimento dialético da produção do conhecimento por meio do ensino e da pesquisa gerado
pelas ações de extensão impactando, muitas vezes, na formação do acadêmico e na
intervenção das práticas alfabetizadoras dos professores da rede pública do município e da
região de atuação da FURG.
Em 2019, temos três pesquisas em andamento envolvendo as seguintes temáticas: o
planejamento da prática alfabetizadora, os desafios dos professores iniciantes na carreira do
magistério e as ações de incentivo a leitura realizadas em cinco países.
a) O projeto de pesquisa intitulado: O planejamento na alfabetização: implicações na prática
pedagógica dos professores, tem por objetivos: i) compreender os desafios da organização do
trabalho pedagógico da sala de aula da alfabetização; ii) conhecer as diferentes modalidades
organizativas do processo de planejar as ações de sala de aula; iii) identificar os aspectos
contemplados na prática de planejamento como, por exemplo, os tipos de atividades e as
áreas de conhecimentos abordados, observando se esta prática vem sendo articulada com as
esferas mais amplas de planejamento, qual seja, a proposta pedagógica da professora com o
Projeto Pedagógico da Escola. Os participantes desta pesquisa são as professoras
alfabetizadoras que participaram do PNAIC/2017 e atuam no município de Rio Grande - RS.
Esta investigação toma por referência os estudos sobre planejamento numa perspectiva de
interdisciplinaridade e integração de saberes Nery (2007); Schneuwly, Dolz (2004);
Hernandez (1998) e Xavier, Dalla Zen (2003).

b) O projeto de pesquisa: Os desafios e as perspectivas das professores alfabetizadores
iniciantes na carreira docente situa-se no campo da formação de professores, com foco nas
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professoras alfabetizadoras iniciantes na carreira docente. Tem o objetivo de investigar quais
são as angústias, desafios e perspectivas desses professores que estão em seus três primeiros
anos de exercício da docência. Estabeleceu-se esse período, uma vez que é esse o tempo
previsto na legislação brasileira como estágio probatório na carreira. Os sujeitos da pesquisa
são os professores que ingressaram na carreira do magistério por concurso público, que atuam
nos três primeiros anos do Ensino Fundamental e participam atualmente do Projeto de
extensão: Formação continuada dos professores alfabetizadores no contexto da escolaAções em Rio Grande- RS, desenvolvido pelo LAPIL, desde abril deste ano. Os referenciais
que subsidiam as problematizações e análises da temática são: Tardif (2002), Pimenta (2006),
Josso (2004, 2008), Marcelo Garcia (2009), Rocha e André (2009), Nóvoa (2010) e
Huberman (1995).
c) O projeto Ações de incentivo à leitura na infância em espaços escolares e não escolares:
uma investigação sobre práticas desenvolvidas no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos,
na Nova Zelândia e na Grécia, conta com apoio financeiro do CNPq, Chamada Universal de
2018. A pesquisa tem por objetivo identificar diferentes ações e estratégias de incentivo à
leitura na infância realizada em espaços escolares e não escolares, como bibliotecas e/ou
centros culturais em diferentes países, a fim de propor ações que possam ampliar e qualificar
os investimentos que vem sendo realizados no Brasil em relação à formação do leitor. Dentre
os autores que subsidiam a pesquisa, destacamos Patte (2012); Pettit (2016); Bretas (2013) e
Mempo (2010).
Ao longo deste trabalho, apresentamos as diferentes ações que estamos
desenvolvendo no LAPIL desde 2017, com o propósito de divulgar e socializar nossas
experiências de ensino pesquisa e extensão no campo da alfabetização. Acreditamos que o
fato de compartilhar informações e troca experiências suscita pensar em outras ações de
formação inicial e continuada de alfabetizadores, como também, diferentes possibilidades
para aprofundarmos discussões acerca dos aspectos metodológicos para a alfabetização de
crianças, jovens e adultos.
Entendemos que as possíveis articulações que se estabelecem em espaços acadêmicos,
como o CONBALF, potencializam e fortalecem trabalhos em redes entre pesquisadores do
campo da alfabetização de diferentes universidades, o que é cada vez mais necessário,
considerando, sobretudo, o conturbado momento político que estamos vivendo no Brasil.
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Considerações Finais
Neste relato de experiência compartilhamos algumas das atividades desenvolvidas no
―Laboratório de Alfabetização e Práticas de Incentivo à Leitura‖ – LAPIL desde que foi
criado, em 2017. Acreditamos que o LAPIL é uma estratégia que vem fortalecer o campo da
alfabetização na FURG, no que se refere à produção de jogos, materiais didáticos e
metodologias inovadoras para a alfabetização de crianças e jovens e adultos. Também, temos
nos dedicado em propor experiências significativas de formação continuada para os
professores alfabetizadores do município, da região sul e para os acadêmicos dos cursos de
icenciatura, em especial, do curso de Pedagogia da referida universidade.
Como anunciamos, as pesquisas em andamento apresentam problematizações
importantes para as práticas alfabetizadoras e para os professores que ingressam na carreira
docente que, na maioria das vezes, sentem-se solitários diante da atividade profissional e,
nem sempre, encontramos respaldo necessário nas escolas onde ingressam.
Por acreditar que ao processo de alfabetização precisa articular-se à formação de
leitores, temos investido em práticas de incentivo à leitura para crianças em espaços escolares
e não -escolares o que tem trazido retornos interessantes na medida em que estas ações
propiciam uma ampliação da visão da leitura, qual seja, não restrita a dimensão pedagógica,
mas insistindo na dimensão do prazer como fundamental para formar leitores.
Cabe ainda colocar, que as experiências relatadas ao longo do texto, têm nos instigado
a continuar investindo no aprofundamento de referenciais teóricos metodológicos para a
prática alfabetizadora, porque temos vivenciado o movimento dialético da produção do
conhecimento por meios das ações de extensão, ensino e pesquisa. Isso possibilita uma maior
problematização das questões envolvidas na complexa atividade de alfabetizar.
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Dos antigos métodos a uma teoria coerente de alfabetização
Abda Alves Viera de Souza.
Universidade de Pernambuco
Maria Auxiliadora da Silva Cavalcante
Universidade Federal de Alagoas

Resumo: Este artigo analisa os saberes docentes de um professor do 1ª ano do Ensino Fundamental,
em relação às atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), observando quais
métodos ou metodologias ele utiliza para o ensino da leitura e da escrita. As estratégias metodológicas
utilizadas na pesquisa foram observações das aulas e entrevistas. Seu saber-fazer docente é analisado
a luz das teorias de Ferrreiro e Teberosky (1984); Morais (2012); e Soares (2016). Os resultados
apontam que o professor tem saberes plurais, singulares e heterogêneos, oriundos de sua história de
vida e das experiências profissionais decorrentes da formação inicial e continuada. O professor faz
uso de diferentes estratégias didáticas específicas de apropriação do SEA, sua prática docente aponta
para o uso de diversas metodologias e não para o uso dos antigos métodos tradicionais.

Palavras-chave: Alfabetização. Métodos. Saberes docentes.

Brevíssimo histórico da didática da alfabetização no Brasil

A história da alfabetização no Brasil tem sua face mais visível na história dos métodos
de alfabetização, em torno dos quais, desde o final do século XIX decorrem tensas disputas
relacionadas com "antigas" e "novas" explicações para um mesmo fenômeno: a dificuldade
de a escola brasileira ensinar a ler e a escrever (MORTATTI, 2006).
A questão dos métodos transpôs o século XX e ainda persiste em um movimento,
analisado por Mortatti (2006), de contínua alternância entre ―inovadores‖ e ―tradicionais‖,
que até hoje, indica que o ―tradicional‖ tem sido identificado como antigo, homogêneo, vazio
de sentido, origem dos males do presente, para que o discurso novo e revolucionário possa se
sobrepor e ganhar hegemonia.
Nesse período, a discussão central girou em torno dos métodos clássicos de
alfabetização (analíticos e sintéticos) nos debates educacionais, discutia-se sobre qual seria a
metodologia ideal para alfabetizar. O foco da discussão na perspectiva dos métodos atentava
apenas para como se ensina, e não como se aprende, isto é, de como a criança se apropria do
Sistema de Escrita Alfabética (SEA). A crítica central aos métodos clássicos de alfabetização
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consiste principalmente, no argumento de que, tais metodologias, não consideram as
hipóteses que os aprendizes constroem sobre o sistema de escrita alfabética.
A partir de meados da década de 1980, a publicação dos resultados de pesquisas de
Ferreiro e Teberosky (1984) ajudaram a desvendar a evolução conceitual que os indivíduos
constroem na compreensão do sistema de escrita alfabética, teoria denominada pelas autoras
como Psicogênese da Língua Escrita.
Os fundamentos que orientam os estudos de Ferreiro e Teberosky (1984) são
construtivistas, teoria que defende que a aprendizagem acontece a partir da interação da
criança com o mundo que a rodeia, construindo concepções sobre o mundo letrado. As
referidas autoras constataram em suas pesquisas, que a criança elabora quatro hipóteses antes
de atingir a compreensão sobre o sistema de escrita: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética
e alfabética.
Antes da divulgação dos resultados dessas pesquisas, preponderava nas práticas de
alfabetização a ênfase no domínio das correspondências fonográficas; a aquisição da língua
escrita tinha um caráter mecânico, no qual alfabetizar significava adquirir as habilidades de
codificar e decodificar, ou seja, transcrever a língua oral em língua escrita (escrever) e a
língua escrita em oral (ler) (SOARES, 2007). No entanto, Ferreiro (1987) aponta que estas
habilidades não são suficientes para consolidar o processo de alfabetização nem contribuem
para que o aprendiz compreenda como funciona o sistema de escrita alfabética. ―É em
decorrência dessas mudanças conceituais que o método passa a ser questionado: na verdade,
são concepções diametralmente diferentes e até conflitantes, do processo de aquisição da
língua escrita‖ (SOARES, 2007, p.89).
Morais (2012, p. 45) ressalta que, uma das grandes contribuições da teoria de Ferreiro
e Teberosky foi de ―desbancar os métodos tradicionais de alfabetização‖, tais métodos,
pressupunham que o aluno aprende repetindo e memorizando grafemas e fonemas. Por trás
dessa visão empirista e associacionista de ensino/aprendizagem, a escrita alfabética é
reduzida a um código. O referido autor esclarece que o SEA não é um código e sugere que o
trabalho oportunize aos aprendizes a reflexão sobre o seu funcionamento para então se
apropriarem da escrita. Esses saberes mudaram o conceito de alfabetização, porque
deslocaram o foco do processo ensino e aprendizagem do como se ensina para como a
criança aprende.
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Nessa concepção de alfabetização, não é a repetição de padrões silábicos e a leitura de
textos cartilhados que vai garantir a aprendizagem da leitura e da escrita, mas a reflexão sobre
o funcionamento do SEA, isto é, a compreensão das combinações escritas e sonoras que os
significantes representam.
Nesse sentido, Morais (2012) defende que para se apropriar do sistema de escrita
alfabética os aprendizes precisam deixar de um pouco de lado o significado (semântica
/sentido das palavras) e focar no significante (grafemas e fonemas) e compreender duas
questões principais: (1) o que as letras representam e, (2) como as letras criam representações
ou notações, ou seja, é necessário que os aprendizes descubram que o que a escrita alfabética
nota no papel, que são os sons das partes orais das palavras, e que o faz considerando
segmentos sonoros menores que a sílaba. Além disso, para compreender as propriedades do
sistema alfabético, é necessário que o indivíduo se aproprie de outros conhecimentos, tais
como:

a) se escreve com letras, que não podem ser inventadas, que têm um
repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos;
b) as letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na
identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos
variados (P, p, P, p);
c) a ordem das letras é definidora da palavra e, juntas, configuram-na, e uma
letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras;
d) nem todas as letras podem vir juntas de outras e nem todas podem ocupar
certas posições no interior das palavras;
e) as letras notam a pauta sonora e não as características físicas ou
funcionais dos referentes que substituem;
f) todas as sílabas do português contêm uma vogal;
g) as sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e
semivogais (CV, CCV, CVSv, CSvV, V, CCVCC...), mas a estrutura
predominante é a CV (consoante-vogal);
h) as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que
pronunciamos;
i) as letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um
valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra.
(LEAL E MORAIS, 2010, p. 35-36).

Todavia, para se considerar alguém como plenamente alfabetizado, é importante
destacar que é necessário saber mais sobre a língua do que apenas compreender o sistema de
escrita alfabética, é necessário fazer uso da leitura e da escrita em práticas sociais, por isso,
na próxima seção vamos discorrer sobre o conceito de letramento que está atrelado ao de
alfabetização.
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Na década de 1990, surgiu um novo conceito que ampliou a concepção de
alfabetização denominado letramento. No Brasil, esse conceito foi introduzido na literatura
educacional quando pesquisas verificaram que muitas pessoas haviam se apropriado do
funcionamento da escrita alfabética, mas continuavam com um baixo nível de letramento,
pois não conseguiam atribuir sentido ao que liam, nem sabiam fazer uso da escrita em
contextos e práticas sociais. O significado da palavra letramento surge a partir do
reconhecimento da necessidade de se nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais
complexas que as práticas do ler e escrever, resultantes da codificação e decodificação da
escrita. (SOARES, 2007).
Hoje se tem a compreensão que o aprendizado da leitura e da escrita está relacionado
a dois fenômenos diferentes, um diz respeito à aprendizagem do sistema de escrita, e outro se
refere às práticas sociais que envolvem materiais escritos. Em razão desses dois fenômenos,
se faz uso de dois conceitos: alfabetização e letramento que, embora indissociáveis, precisam
ser compreendidos em suas especificidades.
Estes conhecimentos são fundamentais, mas é importante considerar, no entanto, que
a apropriação da escrita alfabética não significa que o sujeito esteja plenamente alfabetizado,
que seja capaz de fazer uso da leitura e escrita em contextos de práticas sociais. A concepção
de alfabetização que defendemos é a de que os aprendizes consolidem as correspondências
grafofônicas e ao mesmo tempo vivenciem atividades de leitura e produção de textos orais e
escritos utilizados socialmente.
De acordo com Soares (2007), muito se tem pesquisado sobre alfabetização,
entretanto, os estudos apontam uma grande quantidade de dados incoerentes e inconclusivos
por dois motivos: em primeiro lugar, porque são dados que resultam de diferentes
perspectivas do processo de alfabetização, a partir de diferentes áreas de conhecimento:
Psicologia, Linguística, Pedagogia, cada uma tratando a questão isoladamente, e ignorando as
outras áreas, como a Sociolinguística e os estudos do letramento; em segundo lugar, porque
são dados que buscam a explicação do problema em diversos enfoques, que envolve atores
(professores e alunos) e seus contextos culturais, métodos, e materiais didáticos.
Assim, de acordo com essa autora, uma teoria coerente de alfabetização começou a
acontecer, a partir da década de 1990, com o surgimento do conceito de letramento e os
estudos que vêm sendo desenvolvidos e orientados por esse conceito, ou seja, uma teoria que
considera as outras facetas do processo de alfabetização e não apenas a faceta linguística; mas
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também a faceta interativa, que envolve o desenvolvimento de habilidades de compreensão,
interpretação, produção de textos, ampliação de vocabulário, etc.; e também a faceta
sociocultural, que envolve o conhecimento de fatores que condicionam usos, funções e
valores atribuídos à escrita em diferentes eventos de letramento. É a integração das três
facetas: a linguística, a interativa e a sociocultural no processo inicial de aprendizagem da
língua escrita que se constitui o alfabetizar letrando.
Soares (2016) argumenta ainda que, apesar da hegemonia exercida pelo
construtivismo e letramento nos documentos curriculares oficiais como os Parâmetros
Curriculares Nacionais (Brasil/1997) nas duas últimas décadas, o fracasso na alfabetização
persiste, embora esse fracasso agora se configure de forma diferente: no passado, o fracasso
era revelado através de avaliações internas à escola e concentrava-se na série inicial do ensino
fundamental; no presente, o fracasso na alfabetização é desvendado por avaliações externas à
escola – avaliações estaduais2, nacionais3 e até internacionais4 -, já não se concentra nos anos
iniciais da escolarização, estende-se ao longo de todo ensino fundamental, chegando, muitas
vezes, ao ensino médio, traduzido em altos índices de precário ou nenhum domínio da língua
escrita, revelando ―grandes contingentes de alunos não alfabetizados ou semianalfabetos‖
mesmo tendo frequentado a escola por alguns anos (SOARES, 2016, p. 23).
A respeito desse fracasso na alfabetização, mesmo com tantos avanços teóricos,
Morais (2012) denuncia que houve uma má interpretação da teoria da psicogênese da escrita
e uma hegemonia do discurso do letramento que teria levado muitos educadores, e, inclusive,
alguns estudiosos do campo da alfabetização, passarem a defender que não seria necessário
ensinar a escrita alfabética de modo sistemático, pois os alunos a aprenderiam
espontaneamente, bastando para isso, participar de práticas diárias de leitura e produção de

2

SAEPE (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco); SAVEAL (Sistema de Avaliação
Educacional de Alagoas).
3

SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica2 PISA (Programa Internacional de Avaliação de
Alunos)
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textos. Esse fenômeno, bem brasileiro, denominado por Soares (2007) como ―desinvenção‖
da alfabetização, instituiu uma certa ditadura do texto, segundo a qual seria proibido trabalhar
com unidades menores (letras ou silabas), porque as crianças, cada uma no seu ritmo,
descobririam sozinhas, como a escrita funciona. Também não seria necessário indicar os
erros de escrita, porque tais erros seriam superados durante processo de desenvolvimento,
como se fosse verdade que a maioria das crianças ―descobre‖, por conta própria e sem
instrução direta, como a escrita alfabética funciona e quais são as suas convenções
(MORAIS, 2012).
Assim como Morais (2012), compreendemos que as práticas de alfabetização não
devem estar voltadas apenas para a dimensão do letramento, isto é, atividades de leitura,
interpretação e produção de textos dos mais variados gêneros com os estudantes, uma vez
que, atividades desta natureza não garantem que os alunos se alfabetizem. É preciso
considerar que o processo de alfabetização não ocorre de forma eficiente quando o professor
privilegia apenas a perspectiva do letramento, é necessário investir em atividades específicas
de apropriação do SEA, ou seja, o trabalho de análise fonológica, identificação de sílabas, dos
sons iniciais, mediais e finais das palavras; consciência lexical, comparação entre palavras ou
partes das palavras; identificação de letras e sílabas, etc. Enfim, um trabalho sistemático e
diário em atividades específicas do âmbito da alfabetização concomitantemente com
atividades do âmbito do letramento.
Ainda, segundo Soares (2016), essa má interpretação da psicogênese da escrita trouxe
a tona uma velha discussão, a questão dos métodos, percebeu-se que apenas trabalhar com
práticas diárias de leitura e produção de textos, não garante a apropriação do SEA. O que se
observa é o reaparecimento da discussão sobre os métodos de alfabetização, surgem novas
polêmicas, agora mais complexas, não apenas divergências em torno de diferentes métodos
de alfabetização, mas, sobretudo, dúvidas sobre a necessidade de uma metodologia para
alfabetizar, um movimento de recuperação de um fazer diferente, devido ao processo
denominado por Soares (2007) de desmetodização da alfabetização, consequência de uma
compreensão equivocada do construtivismo.
De fato, o conceito de letramento trouxe implicações para o processo de alfabetização
porque se passou a conceber práticas de ensino da leitura e escrita que consideram, ao mesmo
tempo, a alfabetização e o letramento. Dito com outras palavras, o processo considerado ideal
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por Soares (2007), ou seja, uma teoria coerente da alfabetização seria ―alfabetizar letrando‖
no contexto das práticas sociais.

Caminho metodológico

Este artigo é um recorte de uma pesquisa de doutorado, realizada com professores
alfabetizadores do primeiro ciclo do Ensino Fundamental da rede municipal de Maceió, que
participaram do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), no ano de 2013,
com foco em linguagem, cujo objetivo foi analisar os saberes docentes necessários para
alfabetizar de forma bem sucedida, observando em que medida a formação do Pnaic
contribuiu, ou não, para a apropriação de metodologias de ensino da leitura e escrita, na
perspectiva do alfabetizar letrando.
Para a realização da investigação, da qual este artigo é parte, adotamos a perspectiva
etnográfica de pesquisa qualitativa, porque se mostra eficaz uma vez que, segundo André
(1997), o estudo do tipo etnográfico busca compreender as interações que se processam no
dia a dia escolar, nas dimensões cultural, institucional e instrucional da prática pedagógica.
Sobre estudos de cunho etnográfico, Caldeira (1995) ressalta que:

Para realizar-se um estudo etnográfico, é necessário que o investigador vá
ao campo onde vivem os sujeitos da ação que se deseja revelar,
permanecendo por ali por um tempo prolongado que lhe permita penetrar na
vida cotidiana e tornar visíveis os distintos significados e ações que ocorrem
em seu interior (CALDEIRA 1995, p.8.)

Quanto ao tempo necessário para realização da pesquisa etnográfica, Wolcott (1988 apud
Ghedin e Franco 2011), ao discorrerem sobre abordagem etnográfica da pesquisa em
educação, explicitam alguns critérios para a utilização da abordagem etnográfica nas
pesquisas que focalizam a escola, o primeiro deles é o tempo ideal em que o pesquisador
deve permanecer no campo de pesquisa, que deve durar pelo menos um ano.
Um segundo critério apontado é que a abordagem etnográfica deve combinar várias
técnicas de coleta de dados e de sistematização de informações que permitem atingir o objeto
por ângulos diferentes. Assim, Alves-Mazzotti e Gewandszajder (2004) corroboram com
essas orientações e destacam que as pesquisas qualitativas costumam variar suas formas de
obter dados, quando buscam diferentes maneiras de analisar o mesmo ponto. Esta conjugação
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de procedimentos metodológicos é chamada de triangulação, e é utilizada quando o
pesquisador tem como pretensão comparar os dados coletados e ficar respaldado em mais de
uma fonte. A triangulação dos dados é apontada também por outros autores (ANDRÉ, 200;
MARTINS, 2008; GAMA, 2014).
Fundamentada nesses autores, fiz uso de mais de um procedimento metodológico.
Realizei uma investigação direta dos dados em seu ambiente natural. Desse modo, o foco de
concentração da pesquisa foi a observação das práticas desenvolvidas por dois docentes que
lecionavam em turmas do 1º e 3º Anos do Ensino Fundamental em uma escola pública da
cidade de Maceió. Para coletar os dados elegi, três procedimentos distintos:
(1) Observações da dinâmica da sala de aula e da escola;
(2) Entrevistas semiestruturadas e minientrevistas;
(3) Análise documental.

Os saberes docentes sobre alfabetização

Desse modo, este artigo analisa os saberes e fazeres docentes para ensinar
sistematicamente o SEA, a partir da observação de como um dos professores investigados
realizava as atividades de apropriação do SEA, se continua utilizando os antigos métodos de
alfabetização ou se utiliza metodologias diversas para ensinar a ler e escrever.
Para Soares (2016), um dos maiores entraves na alfabetização no Brasil é que sempre
se pensou a alfabetização em termos de método. A referida autora afirma em recente
entrevista5, que uma pergunta corriqueira feita aos alfabetizadores é: ―que método vocês
usam na alfabetização? Como se a alfabetização fosse uma questão de método‖.
Na pesquisa que serviu de base para a elaboração deste artigo, a questão do método
também foi abordada na entrevista, pois um dos objetivos específicos consistia em analisar os
saberes mobilizados para alfabetizar e as relações desses saberes com o as metodologias
utilizadas para o ensino da leitura e da escrita. Para isso, foi perguntado se os docentes
utilizam um método especifico para alfabetizar, o professor respondeu o seguinte:

5

Entrevista a revista Olhar Pedagógico. Edição - 233. Outubro /2016 (http://www.revistaeducacao.com.br)
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Não6.. Eu aprendi, na graduação, que o melhor método é aquele que
o professor utiliza bem, que o professor faz bem. Agora, eu viajo
entre o tradicional e o sociointeracionismo. E, deixando bem claro,
eu aprendi na graduação, que o construtivismo e o
sociointeracionismo não são métodos, são abordagens. Mas, quando
eu falo que eu viajo entre o tradicional e o sociointeracionismo, é
justamente fazendo essa ponte daquilo que eu aprendi e daquilo que
eu tento colocar em prática a partir desse dia a dia.
(trecho da entrevista com o professor
Diogo)
Em sua resposta, o docente confirmou as expectativas apontadas por Soares (2016) ao
afirmar que os professores alfabetizadores são ecléticos, ou seja, que não utilizam apenas um
método para alfabetizar, mas que utilizam várias metodologias.
O professor Diogo disse que não utiliza um método específico, e que o melhor método
é aquele que o professor faz bem. Em sua fala, é possível perceber que, para falar dos
métodos de alfabetização ele recorre aos saberes da formação profissional conforme
denominou Tardif (2011) ou saberes das Ciências da Educação, quando esclarece que ―o
construtivismo e o sociointeracionismo não são métodos, são abordagens‖ e que aprendeu a
diferenciar esses conceitos na graduação,
Quando o professor Diogo diz que viaja entre o tradicional e o sociointeracionismo,
assume o ecletismo a que Soares (2016) se referiu, pois parece perceber que cada método
contempla uma faceta da alfabetização, mas que um único método não abrange todos
aspectos que devem ser trabalhados no processo de apropriação do sistema de escrita
alfabética.
A proposta de Morais (2012) traduz bem o a concepção de método de alfabetização
que é defendida nessa pesquisa:

[...] discordo radicalmente dessa posição que negligencia o ensino do
sistema de escrita alfabética. No que proponho como ―reinvenção da
alfabetização‖, reivindico a necessidade de os professores terem
metodologias de alfabetização que não tem nada a ver com ressuscitar os
antigos métodos de alfabetização (fônicos, silábicos, etc.) (MORAIS, 2012
p. 14).

6

Utilizamos o destaque em itálico na fala do professor colaborador da pesquisa para diferenciar das citações dos
autores que nos dão o suporte teórico.
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Assim como Morais (2012), Soares (2016) esclarece que, para alfabetizar não é
necessário ter um método, mas, é preciso fazer uso de diversas metodologias. Ela acrescenta
que os alfabetizadores saberão quais procedimentos usar na orientação do processo de
alfabetização se tiverem conhecimento, por um lado do objeto a ser aprendido, conhecimento
do SEA e da norma ortográfica; por outro lado, dos processos cognitivos e linguísticos
envolvidos na aprendizagem desse objeto. Dominando esses conhecimentos é possível ao
alfabetizador analisar os ―métodos‖, que ao longo do tempo, têm sido propostos, e identificar,
em cada um deles, os aspectos que atendem, ou não atendem, ou só atendem parcialmente aos
objetivos do ensino e que facilitem as interações cognitivas da criança com o objeto
linguístico, a língua escrita.
Nesse sentido, vamos analisar algumas atividades realizadas pelo professor Diogo,
que ensina no 1º ano do Ensino Fundamental da prefeitura de Maceió, observaremos quais
metodologias ele utiliza para alfabetizar e como esse docente realiza as atividades voltadas
para apropriação do SEA.

As atividades para ensinar a ler

Nessa seção, vamos analisar algumas atividades propostas pelo professor Diogo, que
no período da pesquisa, lecionava no 1º ano do Ensino Fundamental, da rede municipal de
Maceió. Em relação à formação acadêmica, ele é formado em Pedagogia e Teologia. Quanto
à formação continuada, na trajetória de Diogo, o Pnaic, foi a única formação continuada
específica na área de alfabetização, sendo por ele considerada como fundamental para sua
formação de professor alfabetizador, como é possível observar nesse fragmento da entrevista:

[...] a formação que eu tive, dentro dessa área especifica que estou
atuando, foi o Pacto (Pnaic). Então, o que você está vendo aqui
(referindo-se a sua pratica pedagógica), foi o resultado da minha
formação acadêmica, da minha licenciatura, que foi divina! Digo a
você, foi maravilhosa! E o Pacto. (Trecho da entrevista com o
Professor Diogo)
Nesse extrato da entrevista, além de afirmar que o Pnaic foi a única formação
continuada específica na área de alfabetização, o professor tece elogios ao curso de graduação
em Pedagogia, afirmando que sua prática docente é resultado dos saberes apreendidos nessas
duas instâncias: a formação inicial e a formação continuada. De acordo com Tardif (2002),
746

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

os saberes docentes estão sempre em interlocução, isso conduz à reflexão de que não é
possível pensar a prática docente ou mesmo explicá-la baseada apenas em uma única fonte de
saber, o professor Diogo, em sua fala, parece ter consciência disso, ao afirmar que ação
pedagógica é resultado da interlocução de diferentes saberes advindos de múltiplos espaços
de formação.
Na observação da rotina do professor Diogo, que ocorreu no período de junho a
novembro de 2015, foi possível perceber que ele contemplava pelo menos uma atividade
diária voltada para apropriação do SEA. As mais habituais foram: atividade de ordenar
palavras a partir de sílabas dadas e de ordenar textos com frases embaralhadas.
A atividade de ordenar palavras a partir de sílabas dadas consiste em pintar as figuras
iguais da mesma cor, cada figura contém uma sílaba; recortar; colocar na ordem as sílabas
dadas. Em entrevista, o professor justificou a preferência por essa atividade com os seguintes
argumentos:

A atividade com as sílabas móveis tem vários momentos, eu faço em
uma atividade só muitas coisas: eles pintam, eles recortam, eu tive
alguns alunos que não sabiam pegar em tesoura, e hoje estão
recortando seu próprio material. Sempre destacando que eles devem
recortar na linha preta. Isso para mim é maravilhoso! A gente faz a
colagem, há uma sequência para colar. (trecho da entrevista com
Professor Diogo)
Nesse trecho da entrevista, Diogo revela além da preocupação com os conteúdos
conceituais, a aprendizagem do SEA, a preocupação com os conteúdos procedimentais:
ensinar a recortar, colar, pintar, etc, assim como defende Zabala (1998), trabalhar
simultaneamente os conteúdos conceituais e procedimentais são de fundamental importância
para o desenvolvimento cognitivo das crianças.
Em outra aula, o professor também fez uso da atividade com sílabas móveis, mas,
dessa vez foi um pouco diferente, na atividade anterior objetivo era formar palavras iniciadas
com letra L, já nesta atividade, não havia a dica da letra inicial, a finalidade era formar o
nome de personagens do folclore brasileiro (Cuca, Saci, Lobisomem e Curupira) porque era o
mês de agosto e toda escola estava trabalhando esse tema. As crianças já conheciam aqueles
personagens, pois haviam assistido um vídeo que contava as lendas do folclore brasileiro. A
atividade aconteceu da seguinte forma:
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Ao longo das vivências em sala de aula, constatamos que as atividades realizadas pelo
professor Diogo têm em comum o desenvolvimento da consciência fonológica. Um aspecto
que é relevante observar é que, na primeira atividade, as crianças tinham que perceber que as
palavras começavam com a letra L, ou seja, era também uma atividade de aliteração. A esse
respeito Soares (2016. p 170) diz que: ―a criança revela consciência de rimas e aliterações
antes de alcançar a consciência de sílabas; revela consciência de sílabas antes de alcançar a
consciência de fonemas‖. Por isso, é importante o trabalho de consciência fonológica com
diferentes níveis: consciência de rimas e aliterações, consciência lexical, consciência silábica
e consciência fonêmica para que o aprendiz possa compreender o funcionamento do SEA.
As duas atividades trabalhavam a consciência fonológica, mais especificamente a
consciência silábica. Desenvolver atividades que estimulam a consciência silábica, ou seja, a
segmentação das palavras em sílabas introduz a criança no período de fonetização da escrita,
primeiro passo, segundo Ferreiro (2013) e Soares (2016), para compreender o funcionamento
do sistema de escrita alfabética.
Antes de montar a palavra, o professor estimulava as crianças a pronunciarem a
palavra silabando, isto é, marcando as sílabas, batendo palmas e dizendo cada sílaba. Essa
atividade demonstra explicitamente o trabalho de consciência silábica, realizado pelo
professor Diogo. Mas essa atividade não contempla apenas a consciência fonológica, ela
abrange além do aspecto fonológico, o aspecto fonográfico, organizando as partes orais e
escritas das palavras corretamente.
A terceira atividade que descreveremos foi realizada dia 25/08/2015, é uma atividade de
leitura com o objetivo ensinar a ler, consistia em ordenar as palavras da marchinha de
carnaval ―Mamãe eu quero7‖, trata-se de um texto que as crianças sabiam de cor.
Para se alfabetizar a criança precisa desenvolver a consciência fonológica. Um dos
componentes da consciência fonológica é a consciência lexical ou a consciência das palavras.
Nesta atividade o objetivo do professor era que as crianças organizassem o texto, colocando
as palavras em ordem, mas será que as crianças do 1º ano já desenvolveram o conceito de
―palavra‖?
Em relação a esse conceito, Soares (2016, p. 171) afirma que ―tanto na área da
Linguística como na área da Psicologia Cognitiva há um consenso de como é difícil construir
7

―Mamãe eu quero‖ é uma famosa marchinha de Carnaval de 1937, composta por Vicente Paiva e Jararaca. Até
hoje é uma das canções brasileiras mais famosas de todos os tempos. É a terceira gravação mais executada na
voz de Carmen Miranda.
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o conceito de palavra‖. Para Ferreiro (1987), antes mesmo de ser introduzida à escrita, a
criança já construiu o conceito de palavra, e é capaz de segmentar sentenças em palavras,
embora não considere como palavras as palavras funcionais.
Soares (2016) explica que muitos pesquisadores da consciência lexical convergem que
a criança só constrói o conceito de palavra, abrangendo palavras de conteúdos e palavras
funcionais, quando inicia o processo de alfabetização. Nessa linha de reflexão, a atividade
realizada pelo professor Diogo foi proveitosa para ajudar as crianças na construção do
conceito de palavra, pois buscava desenvolver a consciência lexical, a consciência da palavra
fonológica e da palavra escrita, tendo em vista que, naquela atividade havia palavras de
conteúdo8 e palavras funcionais. A tarefa das crianças era organizar o texto já memorizado,
na ordem correta e organizar as palavras de conteúdo; ―mamãe, chupeta, mamar, chorar‖; que
são palavras que têm sentido, e colocar no lugar correto também as palavras funcionais
contidas no texto: ―da, a, pro‖, que são palavras que não fazem sentido pra criança que não
está alfabetizada. No desenrolar da atividade, foi observado que esse foi o maior desafio para
as crianças, encontrar as palavras funcionais principalmente para as que se encontravam em
hipóteses pré-silábicas e silábicas.
A atividade foi vivenciada da seguinte forma: o professor explicou que no dia anterior
havia realizado essa mesma atividade coletivamente, ou seja, deu as palavras da marchinha
para as crianças e ordenou o texto no grande grupo, no quadro, e que naquele dia iria fazer a
mesma tarefa, só que individualmente. Para isso, ele entregou a letra da música com as
palavras misturadas para que as crianças recortassem e colocassem na ordem correta:
FIGURA 4. texto embaralhado ―Mamãe eu quero‖

8

Pesquisas sobre o desenvolvimento de conceito de palavras, quase sempre consideram palavras de conteúdo
aquelas que têm conteúdo semântico claro como os substantivos, adjetivos, verbos, advérbios; e palavras
funcionais aquelas que têm apenas uma função gramatical e nenhum ou inespecífico conteúdo semântico como
artigos, preposições, conjunções (SOARES, 2016, p.172).
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Esse tipo de atividade: ler sem saber ler, com textos que se sabe de cor, possiblitou a
leitura até mesmo para as crianças que ainda não liam com autonomia, elas conseguiram
realizar a tarefa com a ajuda de pistas dadas pelo professor: a primeira letra, a primeira sílaba,
a primeira palavra, etc.
Em relação ao domínio de correspondência grafema-fonema na leitura, Morais (2012)
considera esse tipo de atividade realizada pelo professor Diogo muito eficiente, pois o desafio
de ordenar frases de um texto curto, que aparecem embaralhadas, é outra modalidade em que
a leitura de frases já fica subordinada à construção de um sentido global para a composição
de um texto aceitável (MORAIS 2012, p. 155)
O referido autor recomenda que a leitura de frases e de textos curtos não pode ser
esquecida. Ele explica que no início do processo de alfabetização, essa atividade possiblita a
criança compreender que as palavras escritas se encadeiam em relações que definem o plano
sintático e semântico. Recomenda também, que a leitura de frases não deve ser transformada
numa meta em si, porque essa atividade promove num nivel microtextual a capacidade de o
aprendiz processar o discurso escrito, em lugar de ler e compreender palavras isoladas.
Nessa atividade de leitura proposta por Diogo, os alunos são desafiados a utilizar suas
hipóteses de leitura9, que deve ser tarefa primordial no ensino da leitura, desde a educação
infantil, antes mesmo de as crianças aprenderem a ler convencionalmente. Desde cedo, a
criança é capaz de dominar a língua com bastante propriedade, mesmo que ainda não esteja
alfabetizada, ela é capaz de compreender aquilo que alguém lê para ela, considerando a
adequação do texto à sua idade. Nesse processo, a criança mobiliza e, ao mesmo tempo
amplia seus conhecimentos linguísticos relativos tanto ao funcionamento da língua, quanto ao
vocabulário. Kleiman (1997) acrescenta que quando o aluno ainda não é proficiente na
leitura, é na interação que se dá a compreensão. Assim como Morais (2012), Brandão (2006)
defende com muita propriedade, como deve ser o ensino da leitura antes mesmo da
alfabetização propriamente dita.

[...] desde a educação infantil, devemos ensinar nossos alunos a ler como
alguém que tenta montar um quebra cabeça. Desse modo, estaremos
formando um leitor que, diante de qualquer texto, procura encontrar e
construir elos entre as peças, identificando pistas para relacionar as partes,

9

Hipóteses de leitura são as ideias que as crianças têm a respeito do que está escrito e do que se pode ler
(BRASIL, 2001, p. 139).
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com vistas a elaborar um todo coerente: uma imagem que faça sentido e que
possa, afinal, ser interpretável e compreendida (BRANDÃO, 2006, p.74).

As atividades propostas pelo professor Diogo seguiram a lógica apontada pelos autores
supracitados, em montar um quebra cabeça de frases para realizar atividades de leitura, antes
mesmo de as crianças conseguirem ler convencionalmente. Na observação da prática
pedagógica desse docente, foi possível acompanhar o investimento no ensino da leitura;
aliado ao ensino do sistema de escrita alfabética; e ao trabalho de leitura de diversos gêneros
orais e escritos, para que os alunos se tornassem alfabetizados e letrados.

Concluindo a conversa ...
A prática do professor Diogo aponta para o uso de diversas metodologias e não para o
uso dos antigos métodos tradicionais ―sintéticos ou analíticos‖. Durante as observações das
atividades sugeridas por esse docente, não houve memorização de padrões silábicos como
nos antigos métodos, ou uso de textos cartilhados que não existem fora dos muros da escola.
Pelo contrário, as atividades realizadas pelo professor Diogo mostram um investimento em
atividades específicas de apropriação do SEA com um trabalho de análise fonológica, ora
partindo da letra, ora partindo silaba, ora partindo da palavra, sempre com a utilização de
textos que circulam nas práticas sociais.
Para além do exposto, havia também um trabalho de identificação de sílabas, dos sons
iniciais, mediais e finais das palavras; um trabalho de consciência lexical, comparação entre
palavras; identificação de letras e sílabas, etc. Enfim, um trabalho sistemático e diário em
atividades específicas do âmbito da alfabetização sem recorrer aos antigos métodos e com
textos reais, que não foram escritos apenas com o objetivo de ensinar a ler.
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O estado do conhecimento sobre a formação do professor alfabetizador: o
que se tem pesquisado entre 2007-2016?
Vanessa Ferreira Silva Arantes
Rosimeire Montanuci
Gustavo Araújo Batista
UNIUBE- Universidade de Uberaba

Resumo: O presente

apresenta resultados de um aprofundamento do Projeto de Pesquisa

desenvolvido no doutorado em Educação da Universidade de Uberaba – UNIUBE. A pesquisa traz
nas suas intenções uma reflexão e análise do perfil das pesquisas que se tem desenvolvido no Brasil,
entre 2007 e 2016 acerca da formação do professor alfabetizador. Situada numa abordagem
qualitativa, a pesquisa se enquadra como bibliográfica e documental com a exploração dos dados
através da análise de conteúdo. A perspectiva a ser adotada na pesquisa pautar-se-á pelos referencias
epistemológicos do materialismo histórico dialético.

A investigação encontra-se em fase de coleta

dos dados, e tão logo o material coletado seja analisado, encaminharmos-lhe para a qualificação.
Como estamos tratando de uma pesquisa em andamento não será prudente, por enquanto, mencionar
nossos achados, porém, gostaríamos de ressaltar que objetivamos com o desenvolvimento da mesma
colaborar com a construção do conhecimento relacionado à formação do professor alfabetizador
brasileiro.

Palavras-Chave:

Estado do Conhecimento. Formação do Professor Alfabetizador.

Produções Acadêmicas.
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Introdução

A pesquisa ora proposta tem como tema, o estudo do perfil das pesquisas que se tem
desenvolvido no Brasil, entre 2007 e 2016 acerca da formação do professor alfabetizador.
Nossa proposta de trabalho pretende dar continuidade a temática principiada no
mestrado – alfabetização, porém, permutando o foco do estudo para a formação do professor
que atua nas salas de alfabetização, denominado de ―alfabetizador‖.
O interesse pela temática se deu por duas razões. A primeira refere-se com a minha
atuação como profissional da área. Há aproximadamente quinze anos minha prática
profissional está direcionada para a etapa do ensino que se dedica ao processo de ensino e
aprendizagem inicial do Sistema de Escrita Alfabético Ortográfico (SEAO) de crianças e
suas especificidades e com a formação do professor para atuar nas salas de alfabetização.
Sendo assim, pretendo falar do lugar que tenho vivenciado, das práticas que venho
acompanhando, da realidade sentida. De uma parcela estimável de docentes que apresentam
dificuldades no seu desenvolvimento profissional, iniciando desafios em sua profissão.
Neste contexto, todos os estudos que envolvem a temática nos interessam e nos motivou na
realização do presente.
A formação dos professores alfabetizadores é um assunto que vem ganhando destaque
nos estudos atuais da área, assim como ocupando um espaço privilegiado pelas políticas
educacionais e pelas produções científicas brasileiras. Diferentes discussões sobre o papel
deste docente como agente responsável pelo processo educacional das crianças em fase de
alfabetização são apresentadas pelas investigações atuais. Cada qual, partindo de seu viés
específico. Porém, todas as questões levantadas convergem para reflexões sobre a formação
dos alfabetizadores, afinal, é a este profissional que cabe a grande responsabilidade de
garantir o direito de todos os alunos aprender a ler, escrever, compreender e utilizar
socialmente a leitura e a escrita.
Assim sendo, é necessário, compreender como vem sendo desenvolvido os estudos que
discutem a formação destes docentes, responsáveis em desenvolver um fazer pedagógico
frente a realidade do cenário educacional brasileiro, marcado por constantes transformações
tecnológicas, sociais e políticas.
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Sendo assim, é reforçada a necessidade de se conhecer e compreender as diferentes
concepções teóricas que influem diretamente na formação dos alfabetizadores, bem como os
conhecimentos essenciais para que o alfabetizador possa garantir, se não a todos, ao menos à
maioria de seus alunos a aprendizagem do SEAO.
Neste arcabouço de intenções, a única certeza que se tem, é, a necessidade de formar
alfabetizadores capazes de desenvolver nos alunos uma nova consciência educacional.
Não desconsideramos, de forma alguma, a existência de diversos fatores de naturezas
distintas que influem nesse processo, contudo, não podemos deixar de afirmar e reforçar que
o professor ainda é a peça-chave nessa ação. Ou seja, os protagonistas da escola, os
responsáveis pela transformação desta realidade, assim sendo, os mesmos assumem uma
responsabilidade frente ao sucesso do aluno.
Nóvoa corrobora, afirmando a complexidade da profissão docente, onde, os professores
são vistos com desconfiança, acusados de serem profissionais medíocres de terem uma
formação deficiente, ora ―são bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante que
os consideram elementos essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e para o
progresso social e cultural‖ (NÓVOA, 2001, p. 1).
Acreditamos e defendemos que o professor esteja mais próximo da segunda visão
apresentada por Nóvoa (2001), onde ele possivelmente seja o mais capacitado para detectar
a dificuldade de seu aluno e saná-la. Assim sendo, a formação deste alfabetizador passa a ser
elemento central em direção ao êxito do processo de alfabetização, tendo em vista ser a
formação deste profissional a responsável por garantir a aprendizagem dos conhecimentos
essenciais ao ensino e à consequente aprendizagem do SEAO.
A partir de nossa crença e de leituras de autores que discutem sobre o papel do professor
na qualidade educacional, acentua nossa preocupação em investigar como vem sendo
construída sua formação, as continuidades e/ou mudanças deste percurso. Reconhecer a
complexidade e importância da formação para alfabetizar justifica a relevância do
crescimento de estudos sobre a temática.
É neste cenário dúbio, de proeminências sobre a relevância do alfabetizador no
desenvolvimento educacional e da dificuldade encontrada por ele frente às mudanças postas
pelas políticas deste setor, que emerge nossa proposta de investigação.
A segunda questão que justifica nossa propositura de tese vem ao encontro ao que
Mortatti (2008) discute em seus estudos antecedentes, a dual relação das pesquisas sobre a
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temática. De um lado a expansão atual das produções acadêmicas e científicas, assim como
dos eventos e periódicos que envolvem a formação docente, do outro, as fragilidades de
estudos que investiguem especificamente o professor alfabetizador.
A autora afirma que as pesquisas na área da formação de professores são crescentes,
visualizam-se as proliferações da temática em dissertações, teses, artigos, enfim, diferentes
estudos e publicações sobre o assunto, porém, a necessidade de um refinamento específico
que centre na formação do responsável pelo processo inicial de aquisição SEAO, ainda se faz
necessário,
embora, sobretudo nas duas últimas décadas, tenham sido desenvolvidas
muitas pesquisas a esse respeito, em particular aquelas voltadas à
proposição de políticas públicas e estratégias de intervenção na formação
inicial/continuada e na prática docentes, são ainda proporcionalmente
poucas e fazem falta as que propõem tanto uma abordagem histórica do
tema quanto um enfoque específico na formação do professor diretamente
responsável pelo ensino da língua escrita (leitura e escrita) na fase inicial de
escolarização de crianças, processo hoje denominado ―alfabetização‖
(MORTATTI, 2008, p.12).

Com base nos apontamentos do crescente número de investigações da área e, sobretudo
da afirmação da autora quanto a necessidade de avançar um pouco mais nos estudos
específicos sobre a formação do professor alfabetizador, nos propusemos a priori localizar
um estudo contemporâneo que nos apresentasse um estado da arte sobre a temática, a fim de
que, através do mesmo, localizássemos algumas lacunas, para assim, propor nosso objeto de
estudo.
Executando nossa intenção, não conseguimos lograr êxito, uma vez que não
localizamos nas produções preliminares, estudos com tal finalidade. Diante desta realidade,
sentimos a necessidade de propor uma investigação que objetivasse conhecer o que os
pesquisadores estão produzindo de conhecimento sobre a temática, na intenção de, além de
mapear o campo científico da área, identificar as possíveis fragilidades apresentadas nos
estudos transatos. Ou seja, um estudo norteador de novas propostas de investigação deste
campo educacional.
Nossa propositura investigativa está em consonância ainda com a percepção de Soares
(1989) sobre a necessidade de intensificar os estudos que versam sobre as diferentes facetas
da alfabetização, aqui relativizada com a prática do alfabetizador. A autora pontua que,
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[...] a multiplicidade de perspectivas e pluralidades de enfoques sobre
Alfabetização não trarão colaboração realmente efetiva enquanto não se
tentar uma articulação das análises provenientes de outras áreas de
conhecimento, articulação que busque ou integrar estruturalmente estudos e
resultados de pesquisas, ou evidenciar e explicar incoerências e resultados
incompatíveis. Um primeiro e indispensável passo nesse sentido é a revisão
dessas perspectivas, análises e estudos, de modo que se possa ter uma visão
de ―estado de conhecimento‖ em nosso País, na área da Alfabetização: uma
revisão crítica dos estudos e pesquisas sobre Alfabetização que se vêm
multiplicando nas últimas décadas [...] (SOARES, 1989, p. 2).

Neste contexto, justificamos nossa relevância da pesquisa e propomos com ela
colaborar com a construção do conhecimento relacionado à formação do professor
alfabetizador brasileiro. Buscando elucidarmos continuidade, mudanças, duplicações,
contradições e especialmente preencher as lacunas existentes neste processo formativo.
O período recortado (2007-2016) se justifica por ser o ano subsequente ao início da
nova proposta de reestruturação da educação básica brasileira onde o Governo Federal fixa
um novo parecer que propõe a reformulação pedagógica do Ensino fundamental, deslocandose de 08 (oito) para 09 (nove) anos. Esta proposta se efetiva através da Lei 11.274 de 06 de
fevereiro de 2006 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a
duração de 9 (nove) anos o ensino fundamental.
Esta mudança na estrutura tradicional da educação básica brasileira traz consigo a
intenção de, além da expansão do tempo de estudo das crianças brasileiras, a necessidade de
repensar a prática do profissional que atuará nestas salas de alfabetização. Uma vez que a
implantação desta legislação para a educação fundamental brasileira não altera apenas o
tempo escolar da criança, ela propõe ainda mutações nas estruturas curriculares, nos
programas escolares, nas concepções de alfabetização, de alfabetizador, a aprendizagem do
SEAO e, sobretudo nas práticas de ensino.
Acreditamos que a partir do primeiro ano subsequente à essa legislação, 2007, as
propostas de estudos sobre a formação do alfabetizador tenham se alterado de cenário,
procurando estar em consonância com a nova proposta exigida pela política educacional
vigente. Assim sendo, reafirmamos a justificativa do marco inicial do nosso recorte temporal.
O recorte temporal se estende ao ano de 2016 onde emerge uma nova estratégia do
MEC para a educação básica, consequentemente para a alfabetização. O período foi marcado
pela criação do programa MAIS EDUCAÇÃO regulamentado pela Portaria nº 1.144/2016, o
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mesmo tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no
ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. Ou
seja, uma nova política da educação básica, que traz a proposta de mudança no cenário
educacional, encerra o marco final da nossa pesquisa.
A partir de nosso objetivo, algumas indagações emergem, destacamos a problemática
levantada que norteará nossa pesquisa: Como vem se construindo o cenário acadêmico
brasileiro que discute a formação do professor alfabetizador no período de 2007 – 2016?
A pergunta ainda é vaga e necessita encontrar resposta, o que pretendemos então, é
lançar luzes para um campo que nas últimas décadas se tornou um tema bastante explorado
nas pesquisas em Educação, todavia, são ainda poucos e fazem falta, limitando assim, a busca
de possíveis soluções para as questões apresentadas.
Reiteramos que, a propositura desta investigação vem ao encontro com a necessidade de
desvelar os conhecimentos já elaborados no campo da educação, no Brasil, sobretudo na área
da formação do professor alfabetizador no período delimitado, de tal maneira que se possam
preencher as lacunas existentes, apontar caminhos que vêm sendo tomados e aspectos que são
abordados em detrimento de outros.

Objetivo do Estudo

A partir do escopo da pesquisa e das reflexões levantadas objetivamos com essa
investigação compreender o perfil das pesquisas que se tem desenvolvido no Brasil, entre
2007 e 2016 acerca da formação do professor alfabetizador. Para o desenvolvimento de nosso
objetivo geral, traçamos os objetivos específicos que baseiam-se em: investigar, mapear,
analisar, para assim, compreender como a formação do professor alfabetizador vêm sendo
construída no cenário acadêmico brasileiro no período recortado.

Percurso teórico: as bases iniciais

Partimos da premissa de que o professor que alfabetiza, ou seja, o alfabetizador, é o
responsável elementar por mediar o contato da criança com o processo da leitura e da escrita,
ou seja, com o Sistema de Escrita Alfabética Ortográfica - SEAO. No entanto, o mesmo deve
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ter garantido em seu processo formativo as concepções necessárias a essa realidade
educacional.
Sendo assim, espera-se que os estudos que discutem a formação do professor
alfabetizador estejam alicerçados a partir das concepções teóricas subjacentes ao
desenvolvimento do seu fazer pedagógico a fim de que o mesmo seja o mediador do processo
de alfabetização.
Utilizaremos o conceito de formação do alfabetizador apontado por Mortatti (2008),
que por sua vez, direciona aos professores responsáveis pelo ensino de nível fundamental
proposto em nossa realidade educacional
a denominação ―formação do alfabetizador‖, por sua vez, utilizo-a
aqui para me referir, de forma genérica, aos professores responsáveis
pelo nível de escolarização que, ao longo do período histórico
abordado, recebeu as seguintes denominações: ―curso primário‖ (a
partir do final do século 19); ―de 1a a 4a série do ensino de 1o grau‖
(após a Lei nº 5.692/ 1971); e ―da 1ª à 4ª série ano do ensino
fundamental (denominação decorrente da Lei nº 9.396/1996 – a LDB)
(MORTATTI, 2008, p.469).
Até os anos de 1980, muitas lutas e batalhas foram travadas para desenvolverem
novas políticas públicas de educação no Brasil, em especial as que se referissem à educação
pública de acesso e qualidade para todos. Somente a partir da democratização, o cenário da
formação do professor alfabetizador brasileiro começa a alterar-se, ainda que em passos
lentos.
Emerge em 1962 o primeiro Parecer do Conselho Federal de Educação - CFE 251/62
que se refere ao currículo mínimo do Curso de Pedagogia. Na sequência, o Parecer CFE
252/69, que por sua vez retoma a garantira da prática do exercício do magistério nas salas
primárias -de alfabetização- pelos formandos em Pedagogia. Estas legislações acabaram por

embasar legalmente o movimento de remodelação curricular dos
cursos de Pedagogia que viria a ocorrer nos anos 80 e 90, no sentido
de ajustá-los à tarefa de preparar o professor para os anos iniciais da
escolaridade (TANURI, 2000, p.79).
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Após importantes momentos de discussões e lutas pela consolidação da educação
brasileira, surge conforme previsto na Constituição Federal de 1988 a Lei de Diretrizes e
Bases 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional.
Diante deste contexto de proposições de políticas voltadas a alterações da Formação
dos Professores no país, o Conselho Nacional da Educação (CNE) através da Resolução do
CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002 aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores da Educação Básica, as quais propunha definir os componentes da
formação docente sobre uma nova perspectiva.
A LDB juntamente com Congresso Nacional ainda decretou o Plano Nacional de
Educação (PNE), conforme a Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. O mesmo estabelece
uma variedade de metas e ações junto ao Governo Federal com parceria das unidades
estaduais e municipais que objetivam entre elas, a erradicação do analfabetismo; melhoria da
qualidade de ensino; formação para o trabalho e para o exercício da cidadania; valorização
dos profissionais da educação (BRASIL, 2014).
Entre as metas anunciadas pelo PNE destacamos a de número quinze (15) e dezesseis
(16) que especificadamente demonstram preocupação com a formação do professor
alfabetizador. As metas apresentam como objetivos ―garantir, em regime de colaboração
entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência
deste PNE, uma política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurandolhes a devida formação inicial, nos termos da legislação e, formação continuada em nível
superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva área de atuação; assim como,
formar até o último ano de vigência do PNE, 50% dos professores que atuam na educação
básica em curso de pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de atuação, garantindo
que os profissionais da educação básica tenham acesso à formação continuada, considerando
as necessidades e contextos dos vários sistemas de ensino‖ (BRASIL, 2014).
Através da promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN nº 2 de 1º de
julho de 2015 começa a definir os princípios e fundamentos para a Formação dos Professores
para atuarem na Educação Básica. Assim sendo, inicia-se uma dinâmica mais formativa para
o professor alfabetizador, voltando-se uma maior atenção aos procedimentos, às políticas, e
aos programas e cursos de formação, bem como ao planejamento, aos processos de avaliação
e de regulação das instituições de educação que ofertam esta modalidade de curso, visando a
preparação do alfabetizador para atuar com a realidade da educação básica. Neste momento
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inicia-se uma fase de adaptação curricular nos cursos de formação de professores
alfabetizadores no país.
Destacamos dois artigos da DCN que contribui para a compreensão deste processo
formativo. O artigo doze (12), que traz orientações sobre a prática docente, estabelecendo que
a mesma deva permear todo processo de formação do professor alfabetizador, estando
presente desde o início do curso. E o artigo quatorze (14) que explicita a flexibilidade de cada
instituição em desenvolver seus projetos pedagógicos de acordo com a realidade social,
articulando assim, dos eixos de formação docente com a necessidade educacional brasileira.
Para guiar nossa discussão sobre a formação específica do responsável pelo
desenvolvimento da leitura e da escrita no meio educacional – o professor alfabetizador nos
apoiaremos teoricamente em: Mortatti (2008a), Soares (1989; 2006), Soares e Maciel (2000),
Frade (2010), Candau (1996), Tanuri (2000), Gatti (2008; 2014), Imbérnon (2006; 2015),
Saviani (2009), Tardif (2005), Bardin (2016), Cagliari (2000), Ferreiro (2003) e Paiva (2003).
Destacamos ainda, que para termos melhores condições de dialogar com os teóricos que
comporão a fundamentação desse segmento do estudo, nos apoiaremos nos documentos que
normatizam e estabelecem diretrizes para a formação do professor da educação básica no
Brasil.

Procedimentos Metodológicos

Para a consecução dos objetivos da presente propositura de investigação, que abarca
fenômenos educativos, numa imensidão de significados, permeando as dimensões histórica, política,
social, cultural, filosófica e econômica, nos permitindo assimilar o aspecto histórico do objeto
pesquisado procurando enfatizar as rupturas e as permanências ao longo do tempo, assim como, a
busca pela compreensão da realidade, que é composta de contradições e conflitos, adotamos como
matriz epistemológica o materialismo histórico dialético. Essa opção metodológica nos possibilitará a
partir de dados antecedentes, realizarmos inferências para a futuridade. Compreendendo ainda, a
importância da relação dialética entre o passado e o futuro, numa espécie de reconstrução das
vivências e do vivido.

O pressuposto teórico-metodológico do materialismo histórico-dialético pode ser
definido como uma teoria que reflete a ciência da história, na qual as contradições se
transcendem dando origem a novas contradições que passam a requerer solução. É uma opção
metodológica de interpretação ativa e totalizante da realidade.
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A conjectura do materialismo histórico-dialético preconiza um caminho que considera
que os fatos devem ser analisados perpassando pelo todo, ou seja, pelo contexto (histórico,
político e social) do período pesquisado para, através deles, podermos esclarecer melhor o
objeto pesquisado.
A concepção metodológica do Materialismo histórico-dialético, defendido por
Goldmann (1991) será apresentada como possibilidade teórica de interpretação da realidade
educacional que queremos compreender com o nosso estudo. Essa abordagem parte do
conceito fundamental de que não podemos considerar que os fatos passados são coisas
acabadas, mas sim que eles influenciam o momento presente, pois, estamos sempre em
processo de construção, de movimentação e de dialeticidade.
Reportando à Goldmann (1991), que destaca o movimento dialético como as
contradições dos fatos, a necessidade de conhecer para transformar o conhecido e ao
compreendermos essas transformações, também nos transformamos, tomamos como
adjutório o referencial teórico do materialismo histórico dialético, uma vez que para
atingirmos a compreensão de nosso objeto de estudo necessitaremos percorrer o caminho
construído pelo todo (aspecto social, histórico e político) das produções acadêmicas que
discorrem sobre a formação dos professores alfabetizadores brasileiros para melhor
compreendermos e esclarecermos a parte, qual concepção teórica constitui

a realidade

formativa deste profissional. Assim sendo, o materialismo histórico-dialético configura-se
como um caminho que possibilita compreender o todo através das partes e as partes através
do todo.
Partindo da preocupação com os dados que necessitaram de compreensão e explicação
das relações sociais, entendemos que a melhor maneira de alcançar a realidade mencionada
será a realização de uma pesquisa com a abordagem qualitativa.
Bogdan e Biklen (1994) contribuem com este suporte teórico, ao mencionarem que a investigação
qualitativa é dotada de características relativas a uma fonte direta de dados. Os dados recolhidos
podem diferir entre palavras, textos ou imagens e estão relacionados de forma entrelaçada com os
processos e os resultados.

Martins (2004) também corrobora afirmando que essa modalidade de pesquisa
é definida como aquela que privilegia a análise de microprocessos, através
do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame
intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no momento da
análise. Enfatiza-se a necessidade do exercício da intuição e da imaginação
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pelo sociólogo, num tipo de trabalho artesanal, visto não só como condição
para o aprofundamento da análise, mas também — o que é muito importante
— para a liberdade do intelectual (MARTINS, 2004, p. 289).

Lüdke e André (1986) finaliza a justificativa de escolha de nossa abordagem, uma vez
que as autoras esclarecem sobre a possibilidade de a abordagem qualitativa, permitir que a
partir da observação de uma realidade em estudo, termos a condição de extrairmos
informações que possibilitam a construção de conhecimentos e saberes inédito. Esta
possibilidade se dá pela condição de participação interpretativa dos dados analisados pelo
pesquisador.
Ao propormos analisarmos os estudos produzidos sobre a temática da formação do
professor alfabetizador na tentativa de localizar a partir de quais fundamentos eles foram
constituídos, e como estes achados implicam no desenvolvimento profissional dos mesmos,
necessitamos extrair dos conhecimentos produzidos, novos conhecimentos.
Complementando a necessidade de análise e interpretação dos dados localizados, a
partir de diferentes universos, onde a realidade não nos é externa ao processo, mantemos os
embasamentos das autoras supracitadas que defende esta abordagem como ideal para estudos
que objetivam a interpretação e o entendimento da realidade de forma complexa e
contextualizada, uma vez que valoriza a maneira própria de compreensão da mesma pelo
sujeito permitindo assim, uma dialeticidade entre a fonte direta, aqui representada pelas
produções acadêmicas e documentos necessários para compreendê-las, ou seja, o ambiente
natural e, a nossa atuação de pesquisador como sendo o instrumento principal.
Em função das fontes escolhidas para nosso estudo constituírem-se de dissertações e
teses, aqui representadas como fontes bibliográficas e também as fontes documentais que
utilizaremos, nossa pesquisa assume o estudo do estado do conhecimento, constituído por
estudos bibliográficos e documentais.
Gil (2008, p. 51) destaca que apesar de semelhante, as pesquisas bibliográficas e
documentais se divergem, porém, se complementam. Enquanto as fontes da pesquisa
bibliográfica são constituídas sobretudo por material impresso localizados nas bibliotecas, a
pesquisa documental utiliza de fontes mais diversificadas e dispersas.
Assim sendo, farão parte das nossas fontes bibliográficas, as teses e dissertações
localizadas nas bases de dados mencionadas a priori e das fontes documentais: leis, pareceres,
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decretos e resoluções, bem como os documentos oficiais elaborados pelo MEC, pelo CNE e
demais órgãos governamentais.
Nosso tipo de pesquisa adotado vem ao encontro ainda ao que Lakatos e Marconi
(1987, p. 66) descreve sobre a pesquisa bibliográfica, as autoras esclarecem que este tipo
metodológico ―trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já
publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado‖, em fontes como livros, boletins,
revistas, artigos, jornais, monografias, teses, dissertações. Assim, nossa propositura de
investigação tem como fonte de pesquisa, as dissertações e teses que discutem a formação do
professor alfabetizador, com o propósito de construir as bases teóricas que vêm
fundamentando a temática.
A escolha pela pesquisa caracterizada pelo estudo do estado do conhecimento se deu
pela possibilidade de análise do conhecimento já elaborado sobre um tema específico em
períodos e espaços distintos, para posteriormente elaborar o que ainda não foi apresentado.
De acordo com Romanowski e Ens (2006, p.39), existem duas possibilidades para
levantamento de produções sobre uma determinada temática, o ―estado do conhecimento‖ e o
―estado da arte‖.

As autoras os diferenciam apenas pela amplitude das publicações

investigadas. Na primeira opção, compreendida como ―estado do conhecimento‖ as autoras
consideram como uma sistematização de dados que se restringe a um determinado grupo de
publicações/produções de uma área de pesquisa. No entanto, a investigação aborda apenas
um setor das publicações sobre o tema estudado, como por exemplo, as dissertações e teses.
Em contrapartida, o ―estado da arte‖ se diferencia pelo número de produções a serem
analisadas. O levantamento pode até partir de dissertações e teses, porém, é mais
diversificado, envolvendo outros estudos teóricos como: publicações em periódicos,
relatórios de pesquisas, livros e comunicações publicadas em anais de eventos.
Soares (1989) em sua pesquisa intitulada ―Alfabetização no Brasil – O estado do
conhecimento‖ destaca a relevância de estudos desta natureza, assegurando que estas

[...] são, sem dúvida, de grande importância, pois pesquisas desse tipo é que
podem conduzir à plena compreensão do estado atingido pelo conhecimento
a respeito de determinado tema – sua amplitude, tendências teóricas,
vertentes metodológicas. Essa compreensão do estado do conhecimento
sobre um tema, em determinado momento, é necessária no processo de
evolução da ciência, a fim de que se ordene periodicamente o conjunto de
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informações e resultados já obtidos, ordenação que permita a indicação das
possibilidades de integração de diferentes perspectivas, aparentemente
autônomas, a identificação de duplicações ou contradições, e a determinação
de lacunas ou vieses. (SOARES,1989, p. 3).

Romanowski e Ens (2006) corrobora com nossa opção metodológica ao afirmar que este
modelo investigativo significa uma

contribuição importante na constituição do campo teórico de uma área de
conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos da
construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o
campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação,
identificar experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de
solução para os problemas da prática e reconhecer as contribuições da
pesquisa na constituição de propostas na área focalizada (ROMANOWSKI
e ENS, 2006, p.39).

Nossa opção pelo estudo do estado do conhecimento se deu através das leituras preliminares,
onde começamos a perceber que a maioria dos artigos publicados em periódicos ou anais de eventos,
assim como os capítulos de livros, são na verdade recortes pontuais de alguns elementos que
constituem as dissertações e/ou teses defendidas. Neste sentido, entendemos que a melhor opção seria
consultarmos as fontes principais. Destacamos que esse fato observado por nós, não se aplica como
regra geral, mas sim, como uma tendência dos textos publicados nos periódicos e anais de eventos da
área educacional.
A coleta de dados se dará através do Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do Ministério da Educação- MEC. Nossa escolha apoia-se
em Brejo, 2007, que a considera como um banco

capaz de oferecer informações precisas, completas e abrangentes acerca de
estudos acadêmicos realizados em todo território nacional e em diferentes
áreas do conhecimento. Além disso, a Capes é responsável por atividades
que envolvem quatro linhas de ação [...] tendo como princípio a busca de
um padrão de excelência acadêmica sempre maior dos mestrados e
doutorados nacionais (BREJO, 2007, p.15).
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Nossa proposta de análise das produções acadêmicas vai além da leitura dos resumos,
julgamos-vos insuficientes para nossa investigação. Sendo assim, propomos no primeiro
momento realizar a leitura dos resumos procurando localizar nosso objeto e, em seguida
partiremos para a leitura da introdução, caso não localizemos os dados necessários, faremos a
leitura integral das dissertações e teses. Aclaramos que a preferência pela leitura mais
detalhada das produções pesquisadas, não significa desconhecer a importância dos resumos
para estudos de estado do conhecimento, apenas compreendê-los como exíguo para nossa
proposta que vem se apoiando nos estudos de Romanowski e Ens (2006) as quais consideram
que as pesquisas do estudo do Estado do Conhecimento que utilizam apenas os resumos
como fonte de consulta, devam ser repensadas, uma vez que, os mesmos podem ser
insuficientes para a compreensão e entendimento do todo. As autoras consideram esta
proposta limitante, uma vez que, os resumos além de restritos, na maioria das vezes não
explicitam o que realmente está posto no corpo do texto, causando assim, dúvidas e
insegurança ao pesquisador. Para coleta de dados, utilizamos a ficha descrita a seguir:

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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Com base em um estudo de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfico e documental
subsidiado pelo estado do conhecimento, utilizaremos como procedimento de exploração dos
achados, a análise de conteúdo polemizada por Bardin (2016). A autora caracteriza este
procedimento de pesquisa como uma ―desocultação‖ de qualquer tipo de mensagem; um
instrumento metodológico que objetiva realizar a inferência sobre os conteúdos localizados
na investigação (2016, p.15). Por fim, o princípio metodológico da análise de conteúdo não
está na simples descrição dos conteúdos em si, mas no esforço de interpretação e tratamento
dado pelo pesquisador na tentativa de obter indicadores que permitam a inferência de algum
tipo de conhecimento.
Destarte, a metodologia proposta em nossa pesquisa está alicerçada no Materialismo
Histórico Dialético, assim sendo, a mesma configura-se num constante movimento de
construção e reconstrução do conhecimento. Sendo necessário conhecer e analisar o
conhecido, para dialeticamente transformá-lo. Essa transformação está relacionada com a
totalidade da qual o objeto é parte.
Considerações provisórias
O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento dos capítulos e coleta dos dados e,
tão logo o material coletado seja analisado, encaminharmos-lhe para a qualificação.
O primeiro passo de nossa investigação partiu pela busca e seleção das produções a
serem analisadas. Em um universo 270 produções iniciais quando aplicamos o descritor
―professor alfabetizador‖, fomos refinando esse número e chegamos a um resultado final de
97 produções.
Esse refinamento, como assim o nomeamos, foi realizado no Banco de Dados da
CPAES e passou por diferentes etapas, até encontrarmos um quantitativo final de produção
que atendesse os objetivos propostos em nossa investigação. As mesmas estão apresentadas
na tabela abaixo:
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Tabela 1. Refinamento das produções

DESCRITOR: ― Professor Alfabetizador‖

ORDEM

REFINAMENTO

Nº DE
PRODUÇÕES

―Professor Alfabetizador‖

1º
2º

Grau Acadêmico

270

Mestrado /

240

Doutorado
3º

Ano

(2007-2016)

129

4º

Grande área do

Ciências

110

Conhecimento

Humanas

Área do

Educação

5º

97

Conhecimento
Fonte: Elaborada pela autora a partir do Banco de Teses e Dissertações da CPAES

Ainda estamos realizando a leitura das mesmas e levantando dados mais precisos em
busca de construirmos o estado do conhecimento a partir de uma análise do conteúdo
localizado nas produções acadêmicas no período mencionado.
Nossa análise parte de uma abordagem qualitativa, pois, compreendemos ser análise
descritiva do conteúdo pesquisado com nossa visão da temática que a qualidade será
percebida e assim faremos a análise qualitativa do conteúdo localizado. Já foi estabelecido o
escopo provisório da nossa pesquisa através de um sumário em remodelação.
Porém, já localizamos alguns dados preliminares prevalentes, como:

tipo de

produção, regionalização, gênero, natureza da pesquisa, periodização, os quais elucidamos a
seguir:

Tabela2- Dados Preliminares da Investigação
TOTAL DE

GRAU

PRODUÇÕE

ACADÊMICO

ANO

S
Dissert

Teses

2007

ações

200

2009

201

8

2011

2012

2013

2014

201

0

2016

5

97

GÊNERO

82

15

06

M

F

D

3

94

6

05

11

T

D T

D

0

1 4

1

10

08

T

D T

D

1

7 3

7

(96.9

768

09

13

12

T

D T

D T

D

1

6 3

1

1

1

10

13

T

D T

D

T

1

8 2

1

0
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(3.1%)

%)

0

Regionalização/

2

1

3

Estados Brasileiros Prevalecentes

SP

RGN

PI

RJ

RGS

PR

CE

SC

29.9%

12.3%

8.2%

7.2%

7.2%

5.1%

5.1%

5.1%

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados do Banco de Teses e Dissertações da CAPES.

Por fim, vale ressaltar que as questões referentes a investigação mencionada 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 o estado do
conhecimento da formação do professor alfabetizador no período estabelecido.
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Resumo: Este trabalho apresenta reflexões sobre o ensino de Expressões idiomáticas no processo de
alfabetização e letramento. Para contextualizar essas reflexões foi realizado um parâmetro do ensino
das expressões idiomáticas sob a ótica de professores alfabetizadores na cidade de Campos dos
Goytacazes/RJ. Utilizando resultados obtidos em questionários, buscou-se identificar aspectos sobre
conceituação, teoria e tratamento das expressões idiomáticas em sala de aula. Acredita-se que o
trabalho com as expressões idiomáticas no processo de alfabetização e letramento contribui para
ampliação e desenvolvimento da competência lexical. A partir dessa pesquisa foi possível apreender
que o professor como mediador no processo de alfabetização e letramento deve estar conhecer o
conceito, estrutura e natureza da expressão idiomática. Por fim, esse estudo visa contribuir para a
prática docente no ensino das expressões, pois o movimento reflexivo de repensar suas ações, leva o
professor a se tornar agente de transformações na sociedade e na escola.

Palavras-chave: Alfabetização. Expressões idiomáticas. Prática docente.

1. Introdução

Conhecer a sua língua a fundo é fator essencial para a prática do professor alfabetizador,
uma vez que esse profissional tem a função de mediar e criar situações que propiciem o
desenvolvimento do aluno, sobretudo da competência lexical. Além disso, sabe-se que existe
uma relação intrínseca entre língua, identidade, cultura, sobretudo no ensino dessas
expressões. Neste sentido, considera-se que um ensino que exclui as expressões idiomáticas
prejudica a identidade linguística do aluno ao deixar implícito, nesse processo de exclusão, a
ideia de que essas expressões consistem em desvios.

.
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De natureza oral, as expressões idiomáticas estão expressivamente presentes em
gêneros discursivos e textuais da sociedade. Apesar disso, essas expressões ainda vêm sendo
negligenciadas no ensino de língua materna. Umas das justificativas para esse descaso estaria
ligado ao seu desprestígio por serem de natureza da oralidade, que é desvalorizada nos
materiais didáticos, na sociedade e na mídia, uma vez que o ensino legitimado seria
exclusivamente o das normas que regem a escrita.
A Linguística vem trabalhando para a valorização dos usos reais e pela necessidade de
tomar a língua falada pelos educandos como ponto de partida para o aprendizado da língua
escrita culta. Além disso, muitos avanços se teve com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), que ressaltaram a importância da prática de reflexão da língua em sala de aula; e os
dispositivos Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96).
O ensino de língua materna ainda está muito associado à exclusividade da norma de
prestígio, o que alarga a distância entre a língua escrita formal e a língua usada nas interações
comunicativas cotidianas. Assim, as distorções e equívocos sobre oralidade, originadas pelo
senso comum, bem como, o privilégio da seleção de elementos de estruturação da escrita em
detrimento de aspectos da oralidade nos instrumentos didáticos (gramática e dicionário), entre
outros, prejudicam o trabalho do professor no ensino das expressões idiomáticas. Essas
pressões afetam o ensino de língua materna como um todo, ao impor a rejeição de elementos
da fala e considerá-los fenômenos fora do padrão, o que ocasiona a falta de confiança do
educando em si mesmo.
2. O aprendizado da escrita e da leitura
No contexto do ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, a sala de aula constituise como um espaço capaz de promover tanto o domínio das capacidades específicas da
alfabetização, quanto o domínio de conhecimentos fundamentais envolvidos nos diversos
usos sociais da língua. Assim, as práticas de ensino na sala de aula devem estar orientadas de
modo que a alfabetização seja promovida num ambiente de letramento, proporcionando aos
alunos a construção do conhecimento efetivo, junto às práticas sociais.
Para tanto, é imprescindível a consciência de que o acesso a esse mundo da leitura e
da escrita, em grande parte é responsabilidade da escola, a qual por sua vez deve fornecer o
suporte necessário aos alunos, esclarecendo sobre as múltiplas possibilidades do uso da
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leitura e da escrita na perspectiva social. Nesse ponto, destacamos que a aprendizagem é um
processo que vai muito além dos limites da sala de aula e que acontece desde o início da vida.
Um trecho de Emília Ferreiro (1985, p. 28, 29) contribui para essa discussão:
A concepção de aprendizagem (entendida como um processo de obtenção de
conhecimento) inerente à psicologia genética supõe, necessariamente, que existem
processos de aprendizagem do sujeito que não dependem dos métodos (...) O
método (enquanto ação específica do meio) pode ajudar ou frear, facilitar ou
dificultar, porém, não criar aprendizagem. A obtenção de conhecimento é um
resultado da própria atividade do sujeito.

Desta forma, cabe à escola colaborar com a aprendizagem, sensibilizando os
educandos em relação as suas potencialidades. Não será o método utilizado pelo professor
que criará a aprendizagem, os métodos irão apenas facilitar ou dificultar esse processo. A
partir do momento em que a criança é colocada numa situação de leitura ela inicia o
desenvolvimento dessa aprendizagem, e testando hipóteses na tentativa de atribuir sentido
àqueles símbolos que até então eram apenas desenhos, assim, ela vai construindo
conhecimento.
Varella (2001, p. 29) afirma que a compreensão de que a escrita representa o sistema
fonológico da língua contribui para a fundamentação de propostas de alfabetização pelos
professores. O saber dos docentes sobre a leitura e a escrita, combinado ao conhecimento do
modo pelo qual a criança realiza o processo de aprendizagem, abre novas perspectivas para a
prática docente do alfabetizador. Para Varella, muitas vezes, a preocupação com a
aprendizagem da língua escrita, considerada difícil, leva o professor à escolha de métodos
dissociados do desenvolvimento psicolinguístico e sociocultural dos alunos, privilegiando o
domínio do alfabeto.
Tal classificação parece estar levando em consideração a própria natureza alfabética
da escrita, ou seja, a condição para que a criança compreenda um sistema constituído
alfabeticamente implica a capacidade de lidar com fonemas, de chegar à noção de que as
palavras são compostas por sons e que estes correspondem às letras que se empregam para
escrever. Entretanto, as crianças não iniciam o aprendizado partindo de um conhecimento das
relações estreitas e precisas entre letras e sons: ele é consequência de um longo processo, não
uma condição de partida.
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Segundo Varella (2001, p. 31), saber ler e escrever é, na verdade, mais do que
dominar um instrumento, pois o usuário integra-se na prática social: o sujeito traz para a
escola o seu cotidiano e o conhecimento adquirido volta para o cotidiano. Isso requer uma
metodologia que se concentre na linguagem escrita como forma de inserção na vida do
sujeito e deste na realidade letrada.
Faz-se necessário perceber o processo de aprendizagem da escrita e da leitura,
deixando o viés discriminatório tantas vezes presente no uso da língua, a fim de compreender
o que o sujeito faz quando recorre à palavra escrita. Neste sentido, Kleiman (1995) destaca a
importância da compreensão tanto do impacto social da escrita quanto da inserção dos
sujeitos no universo da palavra escrita, considerando seu processo de socialização.
O ato de escrever não consiste apenas na representação gráfica do sistema fonológico da
língua, pois ―a escrita, produto histórico-cultural, tecnologia posta a serviço do homem,
representa a imagem sem ser dela transcrição‖ (ABAURRE, 1998 apud VARELLA, 2001, p.
31). Assim, a alfabetização constrói-se através de atividades de uso, contextualizadas e
significativas da linguagem oral e escrita, bem como de atividades de análise e reflexão em
condições de interlocução, sem a evidência de preconceitos linguísticos.
3.O ensino de Língua materna: avanços e perspectivas
No ensino de língua materna, tem-se como atividades essenciais para o processo
indissociável de alfabetização e letramento, a leitura e a produção de textos. Atividades
relacionadas a questões que a Linguística vem repensando e reformulando desde os últimos
anos, o que ratifica os benefícios que a relação entre essa ciência e o ensino podem trazer.
Segundo Ilari (2002), a época mais fértil das contribuições da Linguística ao ensino se
deu no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Período em que se trabalhou no ensino
com as concepções da linguagem com base no interacionismo e no cognitivismo. Além disso,
os linguistas se voltaram para as questões mais específicas do ensino, como aspectos
relacionados à coerência, coesão, referenciação, à utilização de gêneros específicos
(narrativa, piada, notícias de jornal...), à oralidade no contexto pedagógico, às relações
estabelecidas entre língua falada e língua escrita e à retextualização, dentro outros temas.
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Além das contribuições da Linguística, outro passo importante para as reflexões do
ensino de língua materna: as mudanças que ocorreram na Legislação brasileira em 1996
relacionadas à construção do currículo escolar. Sobretudo, as mudanças ligadas às
competências da escola e do professor, com a promulgação da Lei 9394/96 (atualizada com
a Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) que,
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.

Assim, na prática, o artigo 26 propõe o modo de construção dos currículos que
deixam de ser de responsabilidade única das secretarias ou do Ministério da Educação (MEC)
e passam a ser funções também das escolas. Logo, concorda-se com Ferrarezi Junior (2014,
p. 55), ao dizer que ―como cada escola atende a uma comunidade diferente, cada escola tem
responsabilidade e autoridade legal para atender a essas diferenças‖. Desse modo, a escola
não pode ter fins em si mesma: ela deve ser escola para a vida.
A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) pelo MEC consistiu
numa mudança considerável em termos de currículo. Sobre sua finalidade,
constituir-se em referência para as discussões curriculares da área -em curso há
vários anos em muitos estados e municípios - e contribuir[em] com técnicos e
professores no processo de revisão e elaboração de propostas didáticas (PCN,
1998).

Esse documento traz uma concepção de ensino voltada para os saberes
contextualizados e em movimento. Assim, o primeiro passo para que as transformações
significativas ocorram dentro da escola está na relação do ambiente escolar com o espaço
social e democrático. Além disso, a educação deve ser comprometida com as dimensões
globais da sociedade, a fim de superar a visão do conhecimento fragmentado e
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descontextualizado do cotidiano. Desse modo, é válido na construção de um conhecimento
significativo e contextualizado, o constante diálogo entre as disciplinas, não se limitando
somente a assimilação do saber.
Nesta prática, o professor alfabetizador passa pelo processo de reconstrução e revisão
de sua prática pedagógica constantemente e em busca de novos horizontes no processo
ensino-aprendizagem, buscando, dessa forma, o desenvolvimento da reflexão crítica e
resgatando sua função enquanto formador de cidadãos competentes para atuar e interagir em
suas ações de forma responsável.
Assim, a finalidade da criação dos PCNs está relacionada também ao ensino de língua
mais produtivo, de modo que ―toda educação comprometida com o exercício da cidadania
precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva‖
(BRASIL, 2008, p. 23).
Nesse sentido, um dos objetivos gerais dos PCNs foi colocar em natureza material os
pressupostos estabelecidos nos princípios da educação nacional contidos na Lei 9394/96
relacionados com a capacidade de aprender, bem como as relações com a sociedade e o meio
em que se vive. Sobre isso, Ferrarezi Junior (2014) ressalta a língua como elemento central
no desenvolvimento da aprendizagem, o que também se constata no documento sobre Língua
Portuguesa. Assim, para o autor,
domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação
social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação,
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz
conhecimento. Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização
social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os
seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da
cidadania, direito inalienável de todos (FERRAREZI JUNIOR, 2014, p.23).

Esses saberes linguísticos certamente não estão relacionados com o ensino, da gramática
normativa fechada em si mesma, citada anteriormente. Assim, Ferrarezi Junior resume dois
pressupostos importantes que os PCNs levantam sobre o ensino de língua materna: que a fala
do aluno precisa ser valorizada e respeitada e o padrão socialmente estimado deve ser
trabalhado pelo professor alfabetizador, a fim de ser dominado pelo aluno.
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4. Expressões idiomáticas na sala de aula

Na abordagem das expressões idiomáticas (EIs) em sala de aula, não pode-se deixar de lado a
relação inseparável entre língua, identidade e cultura e sua relação com o contexto de ensino.
Sobre isto, Elia (1987, p.59) diz que ―as línguas são fatos de cultura, isto é, criações homem‖.
Especificamente sobre as EIs, Camacho comenta que ―refletem e determinam pensamentos,
valores e posturas de grupos socioculturais e são umas das responsáveis pela sustentação da
identidade e da diversidade léxico-cultural‖ (CAMACHO, 2008, p. 134).
Assim, o ensino sistematizado das expressões idiomáticas, fruto da tradição cultural de um
povo, faz-se urgente no ensino de língua materna. Porém, para Kramsch (1996, p. 6), no
contexto de sala de aula infelizmente ―os professores ensinam língua e cultura, ou cultura na
língua, mas não a língua como cultura‖. Jorge & Jorge também levantam essa relação entre
cultura e EIs, ao dizer que,
[...] se encontram registrados traços de ontem e de hoje que descrevem os

homens, as relações entre eles e, no sentido mais lato, a própria sociedade.
A idiomaticidade oferecenos a possibilidade de enriquecer o nosso idiolecto,
actualizando-o constantemente. Campo quase infinito de mistérios, de jogos,
de ironias... selado pelo poder que o povo tem de recriar a sua própria
linguagem (JORGE & JORGE, 1997, p.11).

Trabalhar as EIs é também discutir a cultura nas aulas, fazendo reflexões da língua e
mostrando que a diversidade cultural está presente não só no país, mas também, em âmbito
regional, e até dentro da própria comunidade, do ambiente de convivência. Nesse sentido, os
PCNs trazem que o ensino leva o aluno a

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro,
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionandose contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e
sociais (BRASIL, 1997, p. 8).

Sobre a relação entre língua e identidade, Hall (2006, p. 23) apresenta que o indivíduo
é ―[...] visto como uma figura discursiva, cuja forma unificada e identidade racional eram
pressupostas tanto pelos discursos do pensamento moderno quanto pelos processos que
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moldaram a modernidade, sendo-lhes essenciais‖. Isso ratifica o caráter mutável da língua na
medida em que ela é fluída e dinâmica. Além disso,
Nós sabemos o que é a "noite" porque ela não é o "dia". Observe- se a
analogia que existe aqui entre língua e identidade. Eu sei quem "eu" sou em
relação com "o outro" (por exemplo, minha mãe) que eu não posso ser
(HALL, 2006, p.10).

Por último, o ensino das pressões idiomáticas proporciona a ampliação lexical, o que
levará o falante a ter maior propriedade na escolha ao utilizar o vocabulário de sua língua.
Em relação a isto, Nogueira (2008) corrobora a importância do ensino dessas UFs para o
processo de ensino- aprendizagem do léxico ao mencionar sobre a formação da consciência
do educando sobre a existência do ―tesouro fraseológico‖ em sua língua.
Além do desenvolvimento da competência lexical, o autor ainda cita outra a ser
desenvolvida: a fraseológica. Para ele, essa competência está relacionada à ―capacidade de
gerir as UFs dentro do discurso‖ (NOGUEIRA, 2008, p. 104). Desse modo, as duas
competências estão intimamente interligadas.
6. Expressões idiomáticas sob a ótica dos professores alfabetizadores
Este trabalho focalizou professores alfabetizadores. Quanto ao tempo de experiência
docente, a maioria, cerca de 46,6 % dos professores, possui experiência considerável no
intervalo entre 10 e 20 anos de magistério. No geral, o tempo de experiência ficou entre 8 e
33 anos. Quanto à formação do professor, apenas 3 das professoras não possuem graduação,
ao passo que mais da metade, 56,6 % possui essa escolaridade.
Quando foram questionadas se elas sabiam o que significa expressão idiomática,
verificou-se que 100% das professoras tentaram buscar explicações, pistas na própria
nomenclatura, baseadas em senso comum. Observou-se também que 1 professora confundiu
EIs com estrangeirismo e empréstimos de uma língua ao dizer que são ―Expressões de outros
idiomas que adaptamos ao nosso‖. Assim, as respostas obtidas foram:
Tabela 1: Pergunta sobre o que o professor entende sobre EIs
Entendimento sobre Eis
Definição

Nº
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professores
Expressões do vocabulário de um idioma
São utilizadas na língua de modo peculiar

2

6,6

2

6,6

Expressões pertencentes a um determinado lugar, 22
cultura, região ou país.
Expressões de outros idiomas que adaptamos ao nosso
Remetem a outro idioma

73,3

1

3,3

3

10

Fonte: Dados da pesquisa
Quando questionadas se ensinam as EIs nas aulas de Língua Portuguesa, mais de
metade disseram que sim. Entretanto sabe-se que o mínimo necessário para um professor
ensinar as EIs é que ele entenda, compreenda e domine o conteúdo. Fato que não foi
comprovado na pergunta anterior, ao verificar que não tinham o domínio e nem
conhecimento da natureza das EIs.
Nesse sentido, para ensinar, o professor deve ter o domínio do conteúdo a ser
ensinado, dentre outras competências e saberes relacionados a sua prática docente. Sobre
isso, Tardif (2002), Gauthier (1999), Perrenoud (2002) são unânimes quando afirmam que a
competência profissional do docente envolve, dentre outros, o domínio de conteúdos da
matéria a ser ensinada. Assim, a competência do professor
depende da leitura que ele faz da realidade naquela ocasião e é influenciada
por múltiplas combinações: características pessoais e estado emocional
momentâneo, características de cada aluno e do grupo, domínio de
conteúdos, preparação daquela aula e, ainda, o habitus (GRILLO, 2000, p.
78).

Bagno traz a importância de o professor conhecer a fundo sua língua ao explicar que,
Nós, sim, professores, temos que conhecer profundamente o hardware da
língua, a mecânica do idioma, porque nós somos instrutores, os
especialistas, os técnicos. Mas não nossos alunos. Precisamos, portanto,
redirecionar todos os nossos esforços, voltá-los para a descoberta de novas
maneiras que nos permitam fazer de nossos alunos bons motoristas da
língua, bons usuários de seus programas. (BAGNO, 2004, p. 120)
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Freire vai mais além, ao ressaltar a importância de o professor tornar a sua formação
permanente, continuar estudando e pesquisando, a fim de atualizar seus conhecimentos: ―o
fato, porém, de que ensinar ensina o ensinante a ensinar um certo conteúdo não deve
significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a ensinar sem competência para fazêlo. Não o autoriza a ensinar o que não sabe‖ (FREIRE, 2001, 259-260).
Gráfico 1: Ensino das EIs nas aulas de língua materna.

Fonte: Dados da pesquisa
Sobre o contexto em que as EIs eram ensinadas e o modo como ensinavam, observouse diferentes contextos, inclusive com recursos lúdicos e imagéticos. A maior parte, cerca de
33% das professoras disseram que além de trabalhar com textos diferentes, mencionam essas
expressões em sua fala informal em sala de aula.
6. Conclusões
Com esse estudo percebeu-se que o professor mediador no processo de ensinoaprendizagem deve ser consciente da natureza da expressão idiomática, além de conhecer sua
estrutura e características. Ele tem a função de mediar e criar situações que propicie o
desenvolvimento do aluno, sobretudo da competência lexical, e para isso precisar ter domínio
do conteúdo para que consiga obter resultados favoráveis a aprendizagem significativa.
Cabe ao professor explanar e apresentar as principais características dessas
expressões. De modo que os educandos sejam capazes de reconhecer essas lexias complexas
nos textos, entender seu sentido e sua relação com o contexto fazendo diferentes associações.
A partir das análises dos questionários direcionados aos professores alfabetizadores
observou-se que esse ensino vem sendo deixado de lado, muitas das vezes pelo fato de o
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docente não conhecer essas estruturas e sua importância. E esse desconhecimento reflete na
sua prática pedagógica caracterizada pela não abordagem dessa estrutura no ensino ou a
abordagem realizada com atividades descontextualizadas e que distorcem o objetivo real
desse trabalho com as EIs.
O intuito desse estudo foi fornecer alguns aportes que auxiliem o educador a pensar e
repensar sua prática pedagógica no ensino de língua materna num movimento reflexivo e
crítico. Nesse sentido, o processo de formação permanente dos professores constitui uma das
dimensões relevantes para no que diz respeito às práticas de alfabetização e letramento.
Estando a par dessas dificuldades, o docente provavelmente estará mais preparado a elaborar
suas propostas de aula e buscar recursos que preencham essas lacunas, observando que neste
processo ocorrem enfrentamentos que podem comprometer a ação educativa.
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Fantásticos livros voadores: de uma história pedagógica da animação sem
palavras, à voz das crianças alunas
Denise Barreto de Resende
Professora de Ensino Fundamental do município do Rio de Janeiro
Ludmila Thomé de Andrade
Professora Titular da Faculdade de Educação da UFRJ

Resumo: O trabalho traz o relato de um processo pedagógico realizado com uma turma de 3º ano de
uma escola pública no Rio de Janeiro (RJ). Conscientes de que há ritmos e desejos distintos para cada
sujeito, surge a discussão a respeito dos tempos na escola, em novas formas de se ensinar e aprender,
excluindo-se a expectativa de que todos aprendam as mesmas coisas da mesma maneira. Pinçando
elementos do chão da sala de aula, dividimos o relato em diferentes tempos: o da formação, o da
escuta, o da mediação e o do compartilhar, que endossaram tais princípios. O ensino-aprendizagem
baseado nos eixos oralidade, leitura, escrita e análise linguística, a partir de um processo
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desencadeado por um filme de animação, é tratado neste trabalho, para refletir sobre as relações que
se estabelecem com os tempos de cada um, alunos e professor. Também fazemos uma articulação com
Os Espaços Discursivos, descritos por Andrade (2010).

Palavras-chave: Alfabetização, Leitura e Escrita. Oralidade. Mediação.
Introdução
Este texto é escrito a quatro mãos, por duas autoras que vêm se aproximando em suas
respectivas pesquisas, uma autora pesquisadora da Universidade, que há muito vem se
focalizando na pesquisa sobre a prática docente, na relação de interferência e impacto que
esta possa receber de experiências de formação realizadas, e a outra uma professora em
formação continuada que busca refletir e analisar suas práticas realizadas, de modo a poder
publicizá-las com interesse a um público leitor docente, que nela se inspire para incrementar
suas próprias formas de trabalhar. Inauguramos a divulgação de textos como esse, que são o
resultado concreto de parceria entre Universidade e escola, uma fonte de discursos
alimentando a outra, em relação mútua e fértil. O texto nasce, portanto, de uma parceria
inusitada entre formador e professor, ambos interlocutores de um processo de formação
continuada, produzindo este texto que se classifica como um novo gênero discursivo de
escrita, a ser lido prioritariamente com interesse por professores da educação básica.
Entretanto, torna-se relevante mencionar que foi uma exigência tomar algumas
decisões gramaticais, principalmente de pessoa verbal utilizada para expressar a autoria do
texto. Usamos assim a 3ª pessoa quando falamos das ações de Denise, situada como
professora. As observações de cunho teórico que comentam os atos docentes de Denise foram
escritas em 1ª pessoa do plural, por reunirem as duas autoras do texto. Denise ocupa o lugar
de autora, em diálogo teórico reflexivo com a pesquisadora Ludmila, simultaneamente ao de
professora personagem, descrita em suas decisões que tecem a narrativa da sua pratica
docente.
1. Tempos de formação: reflexão crítica sobre sua prática
Na convivência, o tempo não importa. Se for um
minuto, uma hora, uma vida. O que importa é o
que ficou deste minuto, desta hora, desta vida...
Lembra que o que importa é tudo que semeares
colherás. Por isso, marca a tua passagem,
deixa
algo
de
ti,...
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do teu minuto, da tua hora, do teu dia, da tua
vida. (Mario Quintana)
O primeiro encontro do professor com a sala de aula é geralmente marcado por
dúvidas e incertezas. Ao mesmo tempo em que o percurso inicial deixa marcas que nunca se
apagam, o professor deixa algo de si durante todo o seu caminho. Contudo, o que fica de sua
trajetória vai depender de como ele se reconhece professor.
Este texto vai tratar de uma prática pedagógica, de uma de suas duas autoras, a
professora Denise. Escolhemos experimentar uma escrita em terceira pessoa, quando se
tratava de retratar sua vida e seus atos pedagógicos. Ficava difícil que ela falasse em primeira
pessoa, sendo que o texto se faz por duas vozes, ou a quatro mãos, sendo a voz da formadora
Ludmila uma voz de comentários teóricos e a voz da professora da educação básica a de
quem cria e produz seus atos. Esperamos produzir uma escrita que se enriqueça deste
entretecimento de vozes.
Há 11 anos, Denise chegava à sua sala de aula em uma turma de 1º ano do Ensino
Fundamental, no município do Rio de Janeiro, recém-saída da Universidade. Cheia de
temores e inseguranças, sentiu-se sozinha, porém, compreendendo o tamanho da
responsabilidade que carregava, não perdeu de vista dois dos seus principais objetivos: ser a
melhor professora para seus alunos e ensinar para a vida. Compreendeu que a formação
continuada estaria presente por toda a sua trajetória educacional. Passou a frequentar, a partir
daquele momento, cursos de extensão oferecidos por diversas Universidades Públicas do Rio
de Janeiro, além daqueles ofertados pela Secretaria Municipal de Educação. Dentre todos, um
encontro em especial a marcou profundamente: no curso Mediadores de Leitura, realizado na
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com financiamento do
Ministério da Educação, conheceu a professora Ludmila Thomé de Andrade, formadora e
coordenadora deste.
Hoje, passados tantos anos, as duas têm estado em posições de formanda e formadora
em diversas ocasiões e, mais recentemente, tornaram-se parceiras de escrita. Desde 2016,
participante do EPELLE1, curso coordenado pela professora Ludmila, Denise tem convicção
do importante papel que estes encontros fizeram e ainda fazem na sua formação docente.
1

Encontros de Professores para Estudos de Letramento, Leitura e Escrita. Este espaço foi inaugurado desde
2011, para um momento de formação ligado a uma pesquisa longitudinal, uma pesquisa-formação, na qual
desenvolvemos o objetivo de fazer os professores escreverem sobre suas práticas. Hoje, em 2019, deste espaço
surgem textos docentes que se apresentam nesse congresso e serão publicados reunidos em livro.
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Nele, a proposta de Apresentações de Práticas seguidas das escritas de relatos de prática,
sempre foram uma realidade, o que para Denise produziu o efeito de favorecer um olhar para
sua prática, a partir de um ponto de vista mais exterior. Remetemo-nos constantemente a
Freire, quando afirma que ―Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro
horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz
educador, na prática e na reflexão sobre a prática‖. (FREIRE, 1991, p. 58).
Denise enxerga a riqueza da experiência formadora através da possibilidade de ter ali
nos encontros do EPELLE um espaço-tempo de interlocução com outras professoras, no qual
encontra força e legitimidade para sua busca profissional, reconhecimento e escuta de sua voz
e autorização para defendê-la e divulgá-la.

2. Tempos de ensinar e aprender: a relação dialógica entre professor e aluno
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção.(Paulo Freire)
A intenção neste texto é apresentarmos uma prática efetivamente realizada pela
professora Denise com seus alunos e neste relato destacar aspectos que se explicitam de
forma muito evidente, considerados imprescindíveis a uma perspectiva de ensino da língua
escrita, leitura, escrita e alfabetização que se conceba como discursiva.
Estivemos refletindo sobre alguns critérios definidores de uma prática discursiva e
chegamos a um primeiro aspecto mais abrangente: a língua deve ser ensinada como discurso,
ou seja, como produtora de efeitos de sentido para os sujeitos envolvidos, em situações
sempre vivas e plenas de elaboração pelos sujeitos envolvidos, tanto professor como aluno. A
definição de língua como discurso implica que pensemos na produção linguística como
trabalho dos sujeitos, o que não pode ser considerado como atividade estritamente mental, de
um sujeito que lida com um novo objeto de conhecimento, mas que se remete
necessariamente a um efeito sobre o mundo que nos cerca e, em se tratando de linguagem, a
um efeito entre os próprios sujeitos que estão em interação. Se a língua é constitutiva dos
sujeitos, um trabalho com e sobre a língua alterará os sujeitos que a produzem também. Não
há como se compreender a língua sem alterá-la simultaneamente, pois os sujeitos fazem
escolhas, adotam modos de expressão mais ajustados à sua demanda de produção de
significados.
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Pode-se considerar a perspectiva discursiva instalada nos momentos de sala de aula,
se se observa que os sujeitos se atingem uns aos outros, se afetam ao agir, quando imersos no
instante da interação, imersos na experiência que os atravessa. Observar por exemplo seus
deslocamentos e como se deslocam, a partir de seu lugar de saber inicial, para se constituírem
por dentro de seus atos de linguagem (LARROSA, 2014).
Não apenas os sujeitos se modificam pela linguagem, mas a própria linguagem que
aprendem está sendo modificada pelos seus atos de aprendizagem, através de sua
manipulação e suas espontâneas tentativas de apreendê-la. As hipóteses dos aprendentes são
grafadas espontaneamente e ganham uma nova realidade materializada, que pode ser
analisada, interpretada e avaliada, por eles e pelos outros. O ingrediente pedagógico
imprescindível a esta alfabetização assim concebida, aparentemente simples, seria o da
disposição de escuta dos professores, interessados pelos movimentos ousados e singulares
dos aprendentes de escrita: professores leitores dos textos singulares de seus alunos
aprendizes da escrita.
A alfabetização neste sentido consiste no trabalho, de sujeitos alunos sobre o objeto a
ser aprendido, o da língua escrita, mas que sempre precisará de outros sujeitos para acontecer
efetivamente. Para que o sujeito transforme funcionalmente a língua em linguagem, precisa
de outro ser falante, que assim através da linguagem o constitui radicalmente, por sua escuta,
compreensão e respostas elaboradas como resultado, pois a linguagem apenas existe por meio
(e no meio), das interações, entre dois interlocutores.
As relações entre os alunos e sua professora Denise é de extrema dialogicidade, na
qual sujeitos e linguagem estão constantemente se interconstituindo, ou seja, não se poderia
compreender a língua sem se analisar a interferência do que traz sobre a experiência dos
sujeitos, para dentro das interações. A voz docente, da mediadora principal no grupo, da
adulta professora, é constantemente propositiva, como deve ser a de um professor que sabe o
que faz, mas suas proposições vêm o mais frequentemente como resposta ao que escuta e
compreende serem os desejos de saber das crianças. Seus alunos debatem as propostas, desde
o momento em que estas são apresentadas pela primeira vez, argumentam, opinam e até
refutam muitas vezes. Aliás, nesta prática aqui relatada, especialmente, houve muitas recusas
dos alunos, críticas, reivindicações em relação ao que a professora propunha como
encaminhamento. Do movimento de planejamento, há negociação do que poderá ser
implementado, entre os sujeitos alunos e o sujeito professor.
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Dentro desta perspectiva, será apresentada a seguir uma prática que se constitui a
partir da concepção de linguagem discursiva que tem em alta conta a interação e o diálogo, as
interpretações ou leituras que os alunos fazem de si mesmos e do mundo.

3. Tempos de escuta
Além da escuta e responsividade entre alunos e professora, ressaltamos ainda desta
prática especificamente o uso de novas tecnologias que atuam como mediação semiótica, pois
além do lápis e papel, caneta e superfícies onde se grafam as escritas na escola, acompanham
o trabalho das crianças ainda em abundância: os desenhos e a pesquisa na internet, sem nunca
deixar de lado princípios que organizam o fazer pedagógico pela linguagem verbal, ou seja,
pela oralidade, leitura, escrita e análise linguística.
O ponto de partida da atividade foi uma indicação do site Revista Prosa Verso e Arte
que a professora Denise recebeu em uma mídia social. A indicação dizia: ―Os fantásticos
livros voadores do Sr. Morris Lessmore, ganhador do Oscar de melhor curta de animação:
uma declaração de amor ao mundo mágico dos livros, por William Joyce.‖ 2.
A chamada da matéria despertou o interesse da professora, tendo em vista que a
literatura ocupa um lugar privilegiado em sua sala de aula, constante e intenso, com leituras
diárias e muito diversificadas, sempre autorizando a voz das crianças nos processos de
perguntas, opiniões e interpretação de leituras. A literatura configura-se nesse contexto como
um lugar de encantamentos, sentidos e escuta dos sujeitos que dialogam, multiplicando suas
possibilidades de aprendizagens significativas. Por estas razões, Denise resolveu levar para
sua sala de aula o curta de animação, querendo abrir mais uma oportunidade de reflexão a
respeito do poder dos livros sobre nós e como estes podem nos mostrar novos mundos,
caminhos e direções. Era sua intenção também evidenciar as muitas formas (semióticas) de se
contar uma mesma história. O tema deste filme de animação é a própria leitura. Além disto, o
fato de ser um filme de animação, a instigou a passá-lo aos alunos, para que pudessem fazer
algum trabalho de produção de linguagem verbal, leitura, oralidade e escrita, sem entretanto
haver palavras escritas como desencadeador.

2

https://www.revistaprosaversoearte.com/os-fantasticos-livros-voadores-do-sr-morris-lessmore-vencedor-dooscar-de-melhor-curta-animacao/

788

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

A professora conversou com os alunos sobre a proposta de visualização do vídeo do
curta, que tematiza a importância dos livros na vida das pessoas. Quando pausou a imagem
no início do curta metragem, para iniciar a conversa sobre o filme, um aluno afirmou que
aquele livro estava na caixa de livros da escola que a turma havia recebido no ano anterior,
20183. Até aquele momento, Denise desconhecia o fato de o filme ter também uma forma de
divulgação em um livro.
Em seguida, ao projetar o curta, de duração de 15 minutos4, os alunos assistiram
atentamente. No filme, não há falas, o som é apenas uma trilha sonora, o que aguça ainda
mais a imaginação das crianças. Devido à colocação do aluno, Denise foi até à Sala de
Leitura e procurou o livro, descobrindo que o título é distinto do filme: ―Os fantásticos livros
voadores do Sr. Morris Lessmore‖ tem o título de ―Os fantásticos livros voadores do Sr.
Modesto Máximo‖. Levando-o para sala de aula, perguntou à turma qual dos dois haveria
sido criado primeiro, se o livro ou o filme. A maioria dos alunos respondeu que havia sido o
livro, mas posteriormente ela afirmou que poderia ser também o filme. O aluno L. disse:
―Não tia, o livro inspirou o filme‖. O aluno J. continuou: ―Antigamente não tinha televisão,
mas tinha livro!‖ O aluno D. concordou: ―Não tinha nem luz, mas tinha livro, tinha ser
humano pra escrever, tinha escritor!‖ Denise concordou com as colocações dos alunos,
ficando instigada a descobrir o que teria de fato acontecido, porém, antes de pesquisar para
descobrir, propôs assistirem ao vídeo mais uma vez, de modo que em outro momento pudesse
se tornar escriba da história que é narrada sem falas.
A ideia proposta era que eles criassem um texto escrito com base no curta metragem,
que é mudo de palavras faladas. Foi um momento de muita criação coletiva, com muitas
opiniões, todos querendo dar sua contribuição para a tarefa que havia sido proposta.
Engajaram-se numa dialogada negociação coletiva, na qual a professora foi surpreendida com
tantas observações feitas pelos alunos, algumas delas totalmente inusitadas, aspectos que não
haviam sido por ela percebidos nas vezes em que assistira atentamente ao filme. Terminado
este momento, restou-lhe a árdua tarefa de colecionar as colocações feitas e buscar
transcrevê-las. O registro das falas dos alunos foi feito imediatamente, no caderno de suas

3

PNLD-PNAIC Alfabetização na Idade Certa. Acervo para uso nas salas de aula do 1º ao 3º ano. FNDE
Ministério da Educação
4

https://www.youtube.com/watch?v=wDkfhwRlcZw
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anotações, no calor da situação pedagógica. Por este movimento ter sido tão rico e produtivo
para as crianças, Denise propôs que deixassem a leitura do livro para uma próxima aula.
Ainda movida por descobrir a história por trás dos fantásticos livros voadores do Sr.
Morris Lessmore, Denise fez pesquisas, em casa, em vários sites. Descobriu que o roteiro
havia sido criado primeiramente como um aplicativo de celular, para depois então ser
transformado no curta metragem e apenas posteriormente elaborou-se o livro. A professora
voltou à sala de aula para dizer então para seus alunos que havia pesquisado e eles não
tinham razão, mas que as tantas afirmações hipotéticas feitas por eles haviam motivado a
professora a continuar procurando. Finalmente, encontrou uma entrevista com o autor
William Joyce, no site da Folha de São Paulo 5, na qual ele afirmava que o livro havia sido
concebido alguns anos antes. De acordo com as informações que Denise obteve, o curta de
animação seria uma peça promocional para lançar o livro. Entretanto, quando o filme estava
sendo produzido, o autor lançou um aplicativo com a história de animação. Finalmente, tudo
havia se esclarecido e no dia seguinte a professora contou para os alunos as descobertas que
tinha feito, ratificando algumas das afirmações realizadas por eles.
Poucos dias se passaram até que fosse retomada a atividade relacionada com o filme e
o livro. Com a história contada por eles em mãos, a professora fez a leitura do texto criado
pelos próprios alunos na atividade anterior relacionada ao filme. Os alunos ouviram
atentamente, identificando a contribuição que cada um havia dado ao texto coletivo.
Imediatamente depois, ela leu o livro original, publicado e encontrado na caixa de livros. As
crianças compararam os dois textos,o criado coletivamente por eles e o do livro publicado,
buscando compreender as diferentes interpretações que um texto não verbal, como era o caso
do filme de animação, pode propor.
Para finalizar a atividade, a professora sugeriu aos alunos colocar a história que eles
criaram em forma de legenda do filme, juntamente com a narração feita em áudio, com a voz
deles. Os alunos adoraram a ideia.

5

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/01/1211213-autor-de-a-origem-dos-guardioes-fala-sobre-seu-

amor-ao-universo-do-livro.shtml
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4. Tempos de mediação
―O sucesso da missão de introduzir o aluno na
língua viva e criativa do povo exige, é claro, uma
grande quantidade e diversidade de formas e
métodos de trabalho. (...) Resta ao professor ajudar
nesse processo de nascimento da individualidade
linguística do aluno por meio de uma orientação
flexível e cuidadosa.‖ (BAKHTIN, 2013, p. 43)

Denise partiu, então, para legendar o curta metragem, passando as falas das crianças
sobre cada parte do filme que desejassem legendar. Porém, esbarrou na dificuldade de
colocar tudo o que as crianças haviam falado, ao mesmo tempo respeitando o tempo e a
organização do filme. As falas não caberiam inteirinhas no espaço de tempo das sequências
de imagens correspondentes, por isso, a professora resolveu editar o texto falado pelas
crianças, fazendo as devidas adequações que julgou necessárias.
Observamos apenas o quanto isso pode parecer natural a qualquer professor que esteja
lendo este texto, numa prática docente, a edição dos enunciados infantis, seja para corrigir as
faltas ortográficas, seja para adequar ao estilo que se julgue mais pertinente ou por outras
razões. Neste caso, a professora está muito habituada a respeitar a escrita e falas espontâneas
e a não cortar as palavras dos alunos e nem mesmo a ajustá-las, por sua própria conta, sem
que haja o aval dos próprios enunciadores destas palavras. Todavia (e talvez por saber que
seria compreendida, pois havia outro objetivo em tela) era mais importante a tarefa de tornar
em linguagem escrita (dar vozes aos personagens e narrador, num filme originalmente sem
palavras). É importante notar que seus alunos estão habituados a ter sua voz respeitada e que
a professora acreditava que não estaria traindo esta autoridade de sua voz. Entretanto, no dia
seguinte, muito entusiasmada com o resultado da proposta, mostrou aos alunos o filme, agora
legendado. Mas, para a sua surpresa, os alunos a indagaram sobre as mudanças que ela havia
feito nos seus textos propostos oralmente: ―Tia, tá faltando! Cadê a fala dos personagens?
Cadê as outras partes?‖.
Tentando se justificar pela edição que fez no texto, explicou que havia precisado
retirar algumas coisas, porque tinha considerado que ficaria muito extenso para ser lido
enquanto as imagens do filme passavam, mas que efetivamente tinha encontrado dificuldades
para realizar esta tarefa. Estas justificativas, contudo, não foram suficientes para convencêlos. Propôs que eles mesmos retornassem ao vídeo legendado, a fim de fazerem os acertos
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finais. O trabalho de revisão dos textos consistiu em diminuir os textos registrados das falas
orais das crianças transcritas para o escrito, dentro do tempo de cada imagem à qual
correspondiam.
Trabalho minucioso, que observou o tipo de letra (bastão maiúscula ou minúscula), o
tempo da legenda (possível de ler para uma criança), o excesso de repetições, principalmente
em relação ao modo de designar o personagem principal. Inicialmente, usaram a expressão
escolhida ―jovem escritor‖ e depois decidiram usar também o nome próprio ―Morris‖, da
versão em Inglês, que disseram que era mais ―chique‖. Os tempos verbais utilizados
(pretéritos, presente ou os dois?), a necessidade ou não de se colocar fala para os
personagens, mas deixar o narrador falar (discurso direto ou indireto) e principalmente o
questionamento sobre se haveria necessidade de narrar toda a história em detalhes, já que
existia o suporte da imagem, gerando uma discussão sobre a clareza ou não do sentido de
uma imagem. Enfim, chegaram-se a vários denominadores comuns e o texto, revisado por
todos, chegou ao produto final, encaixando-se no tempo de legendas e nas sequências de
cenas do filme, satisfazendo aos autores da escrita coletiva.
A partir deste trabalho de legendar o filme, ainda propuseram-se a uma última etapa, a
de fazer a narração em áudio da história. A princípio, a professora pensou em escolher
algumas crianças para narrar, porém resolveu perguntar à turma quem gostaria de fazer a
narração. Todos se propuseram. Todavia, Denise explicou que seria complicado gravar todos
os alunos. O mais indicado seria fazer uma votação na turma, escolhendo pelo menos seis
alunos. Deveria ser levada em consideração a fluência na leitura e a disponibilidade de
estudar o texto em casa, trazendo pronto para a gravação. Mais uma vez a turma não
concordou com a proposta da professora.
Convencida por eles, concordou com a participação de todos na narração, dividindo o
texto em vinte e oito partes para vinte e oito alunos narrarem. Cada um levou para casa o seu
trecho de narração para ser estudado. No dia marcado, todos estavam com suas falas
decoradas. Antes da gravação, quiseram fazer um treino coletivo, um ajudando o outro e se
auxiliavam mutuamente: ―Esta parte tem que falar com medo‖, ―Esta precisa de alegria‖,
―Esta precisa se sentir triste‖.
Posteriormente Denise apresentou o vídeo à turma, pedindo que o assistissem com um
olhar avaliativo para, se necessário, fazer os ajustes finais. A maioria das crianças observou a
necessidade dos acertos em relação à expressividade, volume, altura das falas. A aluna M.
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notou que não havia o nome dos alunos no vídeo, por isso pediu que fosse incluído o nome de
todos os alunos, como Denise já havia feito em outra atividade no ano anterior. A aluna E.
pediu que acrescentasse também, no início do curta metragem, o nome da escola e o número
da turma. Mais uma vez, a aluna M. sinalizou que, além de convidar os responsáveis para
assistirem ao filme, poderiam convidar outras turmas também como as de Educação Infantil
da escola. Contudo, ela questionou se haveria uma dificuldade das crianças menores
compreenderem o filme, por isso deu a sugestão de transformarem em peça teatral.

5. Tempos de compartilhar
Finalmente, foi feito o convite aos pais para assistirem ao trabalho de seus filhos,
relacionado à produção de um novo texto, que transformou um curta metragem de animação
em um filme com falas e legendas narrando os acontecimentos6. Denise propôs que eles
escrevessem coletivamente o convite para ser enviado por ela dispondo de um aplicativo de
mensagens.
Para a professora, tornou-se bastante relevante pensar que a construção do texto da
mensagem pudesse ser feita exclusivamente pelas crianças, ela não deu opinião alguma.
Apenas foi escrevendo o que diziam e eles visualizando no quadro. O ―exercício‖ nunca foi
do tipo: ―Agora é hora de aprendermos a fazer um bilhete ou uma mensagem de zap.‖ Sendo
assim, foi mais fácil ver que eles mostraram seu conhecimento sobre este gênero, de forma
espontânea e na tentativa de produção. Apresentamos abaixo alguns meandros desta
construção.
A estrutura ―Sr. Responsável‖ é utilizada todas as vezes que a escola manda um
bilhete para os pais. Enquanto falavam, Denise utilizava o computador e o projetor para fazer
o texto coletivo. As alunas E. C. e J. fizeram a primeira sugestão de escrita:
Sr. Responsável,
Gostaríamos de convidar todos os responsáveis para assistirem ao filme com pipoca.
Não precisa trazer nada. Gostaríamos da participação de todos os responsáveis.
O aluno R. completou:
Será dia 24/05/2019 às 8h.
6

https://drive.google.com/open?id=16MHAocVuc_cCqg7gSxMfTsmvQhqqdFZe

793

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

O aluno A. continuou:
Se você for vir, responda no zap.
O aluno D. completou:
É um filme que a gente preparou com todo o carinho.
A aluna E. falou:
Tia, muda o horário para 8h15 porque minha mãe coloca meus irmãos na Creche.
Ah, e fala que é na sala de aula mesmo.
O aluno L.G. e M. deram a sugestão de colocarem um emoji sorrindo e uma mão dando like.
O aluno D.M. concluiu:
Preparado pela turma 1302.
O texto final ficou assim:
Boa noite. As crianças pediram para eu enviar esta mensagem para vocês:
Sr. Responsável,
Gostaríamos de convidar todos os responsáveis para assistir ao filme com pipoca. É um
filme que a gente preparou com todo o carinho. Será dia 24/05/2019 às 08h15 na sala de
aula. Não precisa trazer nada. Gostaríamos da participação de todos os responsáveis. Se
você for vir, responda no zap. Preparado pela turma 1302.

Mensagem enviada pela professora em nome dos alunos (1)

Fonte: Profª Denise Barreto de Resende, 2019
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A programação aconteceu no dia marcado, com a presença de boa parte dos
responsáveis (mães, pais, avós, tios e tias) e os alunos. Eles tiveram a oportunidade de assistir
ao curta metragem original e à produção das crianças. Foi um momento de muita emoção
para todos. Enquanto assistiam, Denise prestava atenção às reações de cada um. Os
responsáveis atentos às falas, procuravam identificar a voz que correspondia a cada aluno e
por sua vez, as crianças mostravam-se orgulhosas de sua criação.
No momento em que apareceu o nome de cada um, eles gritaram e bateram palmas,
reconhecendo a autoria do trabalho que realizaram. Por fim, indagados pela professora sobre
a atividade, os responsáveis comentaram que ficaram impressionados com a interpretação que
cada um deu ao texto, através das falas com entonação, além da criatividade em elaborar um
texto narrativo a partir do curta metragem.

Responsáveis e alunos assistindo aos vídeos (2)

Fonte: Profª Denise Barreto de Resende, 2019
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Considerações Finais

Esperamos ter podido considerar os meandros de uma prática dialógica que é
cuidadosa em cada passo, de modo a fazer das crianças produtoras de linguagem, enquanto
vão aprendendo sobre a língua. Para se aprender sobre a língua, numa consciência
metalinguística, não é suficiente focalizar-se apenas o caráter sistemático, ortográfico,
gramatical da língua. Estes aspectos acabam vindo à tona, porém chegando-se a esta ponta ao
fim de um percurso em que se instauram processos pedagógicos necessários à realização de
textos que, por serem desejados e planejados a partir de sentidos muito claros em sua
semântica, fluem nas proposições de sua construção estética.
Como acreditamos poder ter mostrado, a discussão, a argumentação e a defesa de
formas da língua é a constante, porém não de forma estéril, mas sim acompanhada de uma
sustentação pelos que se deseja dizer, que tem razões e é prenhe de criação, portanto. O
caráter produtivo da linguagem é o que esta didática proposta oferece, valorizando-se a
oralidade da criança, que envolve cada passo de decisão de escrita. Na concepção discursiva,
o discurso que nos banha é material de análise apenas porque é a matéria sobre a qual
moldamos nossos sentidos que desejamos formatar para comunicar da melhor forma.
Nesta prática, encontramos fartamente espaços discursivos entre professores e alunos,
que deixam intervalo a ser ocupado por interactantes sujeitos que produzem linguagem.
Professora e alunos debatem tendo sua voz autorizada e reconstituída pelas palavras alheias,
da referida comunidade linguística.
Analisaremos brevemente os espaços discursivos que foram efetivamente instaurados
neste processo acima descrito, reiterando alguns princípios de uma alfabetização em moldes
discursivos. (ANDRADE, 2011)
A Voz do Aluno é não apenas autorizada, mas se faz da voz da professora. A Escrita
Espontânea se faz sobre o branco do papel, a partir de uma prévia experiência intensa com a
oralidade, de discussão coletiva sobre o que se quer dizer. Ao chegar ao papel para se
escrever, o sujeito está impregnado de vontade de dizer e esta primeira escrita acontece de
forma expressiva. Negociações de Sentido acontecem, entre o que se desejava dizer e não
pôde ser expresso, entre o que se cria haver acordado pelo grupo e individualmente se
quebram as expectativas, dentre outros. A Revisão ou Refacção estão à frente de cada
momento, mostrando que os sujeitos estão dispostos a se voltar sobre o que produzem,
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ativamente tornando-se leitores do texto de que são autores. Por fim a Publicação aconteceu,
através de exposição do trabalho à comunidade das famílias.
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Alfabetizar letrando: relato de experiência com professoras de Língua
Portuguesa no Ensino Fundamental II
Jeswesley Mendes Freire
Universidade Estadual de Montes Claros
Maria de Lourdes Guimarães de Carvalho
Universidade Estadual de Montes Claros

Resumo:Este artigo relata a experiência, no qual apresentamos os resultados investigativos
fundamentados no pressuposto de que Alfabetização e Letramento são processos intrínsecos à
aprendizagem da escrita ortográfica. O objetivo geral foi descrever os resultados do curso de
capacitação sobre os processos da Alfabetização e do Letramento no que tange à linguística,
ministrado para docentes da Língua Portuguesa de rede pública de MG. Objetivando especificamente:
a) empreender conhecimentos teóricos e metodológicos dos processos de Alfabetização e Letramento;
b) delinear as dificuldades alfabéticas e ortográficas dos educandos; c) apresentar os conhecimentos
epistêmicos das docentes e, d) organizar e desenvolver curso teórico-prático-metodológico para
subsidiar as professoras na docência. Mediante o procedimento da pesquisa fenomenológica de caráter
investigativo etnográfico, com delineamento quantiqualitativo, intermediado pela pesquisa-ação
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interventiva, fundamentados em Tripp (2005), Soares (2016), Cagliari (1997) etc. Após a intervenção,
resultados comprovaram que, presentemente, as cursistas detêm os conhecimentos para Alfabetizar
Letrando em suas práticas docentes.

Palavras chave: Alfabetização. Letramento. Formação Docente.
Hodiernamente, após um ano da defesa da nossa pesquisa investigativa, apreendemos
com mais clareza a importância ao promovermos a investigação ―Letrar Alfabetizando no
Ensino Fundamental II: uma experiência com Professoras1 de Língua Portuguesa2‖, a qual
surgiu, empiricamente, por meio da nossa atuação no Ensino Fundamental (EF) ao longo de
quase duas décadas como regente de Língua Portuguesa (LP) no EF II e, nomeadamente, a
partir dos nossos estudos amadurecidos no decorrer do nosso curso de Mestrado em Letras
pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras – Universidade Estadual
de Montes Claros. Durante o período compreendido da nossa docência constatamos, mesmo
que, exclusivamente, na prática que muitos estudantes chegam aos anos finais do EF sem as
habilidades de escrita previstas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – BRASIL (1998).
Além dessa constatação baseada em nossa experiência profissional na Escola
Estadual Professor Levindo Lambert (EEPLL), município de Salinas/MG, com os fomentos
do início do curso de mestrado, elaboramos diversas atividades, com as quais produzimos o
levantamento de um diagnóstico com educandos do 6º Ano do EF II no primeiro semestre de
2016. Os resultados legitimaram que, apesar de os educandos investigados na primeira etapa
da nossa pesquisa cursarem esse nível de ensino há pelo menos cinco anos, muitos,
mormente, do primeiro ano do EF II ainda não compareciam com o desempenho e com a
autonomia necessários para lerem e escreverem textos simples, ou seja, utilizando palavras e
composições linguísticas dentro dos princípios básicos elementares de organização, que
permitem aos leitores o entendimento das suas intenções comunicativas. Segundo as
diretrizes dos PCN (1998, p. 97): almeja-se que, ao final do 5º ano do EF I, o educando
consiga redigir textos, ―utilizando alguns recursos próprios da modalidade escrita relativos à
1

Neste artigo, nossas referências às trabalhadoras e aos trabalhadores da Educação não seguem as regras
normativas tradicionais no uso do masculino como universal para ambos os sexos, com a intenção máxima em
demonstrar o nosso repúdio ao Sexismo da sociedade brasileira. Nesse contexto, somos contrários ao
androcentrismo e pretendemos somar esse gesto às contribuições aos movimentos de luta de valorização
feminina, da total visibilidade e empoderamento da mulher.
2

Pesquisa submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unimontes, CAAE:
59566716.5.0000.5146, sob o número do parecer: 2.483.627, Versão 5. Montes Claros/MG, em: 2 fev. 2018.
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paragrafação, pontuação e a outros sinais gráficos‖ e à gramática, evidenciando, desse modo,
ter compreendido, assimilando as legitimidades linguísticas e ortográficas ao utilizarem a LP
como língua materna.
Faz-se necessário evidenciarmos, que tal fracasso é, frequentemente, conferido às(aos)
docentes da LP, caracterizadas(os) como responsáveis diretos pelas deficiências linguísticas
constatadas na escrita ortográfica dos educandos, uma vez que os docentes de outras áreas
como ciências, geografia, história etc. ao constatarem tais dificuldades no âmbito escolar, as
promovem e dimanam os péssimos resultados obtidos em suas disciplinas estudantis nos
conselhos de classe, nas reuniões etc. Afirmamos que as dificuldades apontadas pelos
docentes, muitas vezes, acompanham os educandos em todos os outros níveis de ensino.
Por conseguinte, reafirmamos que a nossa pesquisa iniciou-se com as nossas
inquietações e averiguações na área de LP, não obstante, entendemos que todas(os) as(os)
profissionais da educação que atuam no EF II têm semelhantes encargos na concretização do
processo da Alfabetização de educandos provenientes dos primeiros anos do EF, os quais
apresentam dificuldades na escrita ortográfica, em virtude de todos as(os) professoras(es)
empregarem a LP em seus fazeres docentes.
Comprovamos em nosso diagnóstico que as dificuldades dos educandos abrangia de
forma geral, em menor ou maior grau, todos os educandos dos anos finais do EF, decidimos
direcionar a nossa intervenção pedagógica às professoras e não aos educandos, porquanto,
teríamos resultados mais satisfatórios após a formação delas que abarcariam todos os
educandos com as suas atuações docentes no âmbito da escola estadual, locus da nossa
pesquisa.

Justificativa

O entendimento inicial da nossa pesquisa foi, em conformidade com Soares (2003, p.
16), de que ―[...] a alfabetização é uma parte constituinte da prática da leitura e da escrita, ela
tem uma especificidade, que não pode ser desprezada. A alfabetização precisa ser ensinada de
forma sistemática, ela não deve ser diluída no processo de letramento‖. De acordo com as
asseverações de Soares, o processo da Alfabetização apresenta especificidades, as quais
devem ser analisadas e entendidas, contudo, não podem ser embaraçadas e/ou congregadas ao
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processo do Letramento Escolar, embora indissociáveis, esses dois processos contêm
pressuposições teóricas e práticas particulares.
Levando-se em consideração os estudos de Soares e diante das dificuldades
ortográficas corroborados em nossa prática profissional, hipotetizamos que, inicialmente,
as(os) docentes de LP do EF II não têm domínio dos conhecimentos do processo de
Alfabetização tanto no plano teórico quanto no metodológico. Consequentemente, não
conseguem lidar com as problemas ortográficos que os educandos apresentam no EF II
trazidos da etapa escolar antecedente: a Alfabetização.

Objetivos

Haja vista as hipóteses proporcionadas, o nosso objetivo geral foi:


Organizar e fornecer às professoras de LP, um curso com uma proposta

teórico-metodológica referente às especificidades linguísticas dos processos de
Alfabetização e Letramento, para subsidiá-los em suas atuações como responsáveis
pela consolidação desses processos no EF II.

Salientamos que a intenção do nosso curso foi proporcionar às professoras não apenas
a aquisição dos conhecimentos teóricos, mas, principalmente, que elas apreendessem a
distinguir e intervir com os desígnios das peculiaridades linguísticas fonético-fonológicas e
ortográficas dos processos da Alfabetização e do Letramento, segura e eficazmente, nas
dificuldades de linguagem escrita intrínsecas às especificidades linguísticas da Alfabetização,
nas atividades dos seus estudantes do EF II, a fim de minimizar as ocorrências dos inúmeros
problemas constatados.
Deliberamos os nossos objetivos específicos nos coeficientes teórico, práticos e
metodológico:


Teórico: Empreendemos os conhecimentos teórico-práticos das professoras

cursistas (PC), inseparáveis dos processos da Alfabetização e do Letramento e acerca
das especificidades linguísticas fonético-fonológicas e ortográficas da escrita.
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Práticos: Evidenciamos as dificuldades alfabéticas e ortográficas na escrita

dos educandos advindas da Alfabetização, apontadas por intermédio das atividades
escritas, às quais foram submetidos os educandos do 6º Ano do EF II do locus
investigado;


A partir daí, esquematizamos os conhecimentos epistêmicos das PC sobre os

fenômenos linguísticos exibidos na amostragem das atividades dos educandos
investigados na fase inicial da nossa pesquisa e, levantamos as procedimentos
didáticos plausíveis a serem implantados no processo ensino aprendizagem visando
melhorar as perspectivas de minimizarmos as dificuldades na escrita dos educandos.


Metodológico: Montamos, administramos e descrevemos as implicações do

nosso Curso de intervenção pedagógico-teórico-prático para o ensino da escrita.

Perante os objetivos expostos, ressaltamos que, hoje, mais que outrora na atual
conjuntura sócio-política educacional brasileira, faz-se imperativo que todas(os) as(os)
professoras(es) e profissionais do ensino compreendam a proeminência do educação,
transformando por meios interdisplinares as práticas pedagógicas, de fato, significativas no
processo de ensino aprendizagem de seus educandos. Para tal, porque objetivamos uma
educação holística, todas(os) as(os) profissionais do EF II os quais utilizam a Língua Materna
necessitam dos conhecimentos teóricos e metodológicos peculiares sobre o funcionamento da
língua.

Metodologia

Em nossos delineamentos metodológicos, determinamos, fundamentalmente, a
pesquisa fenomenológica que de acordo com Gil (2010, p. 39) é ―[...] um tipo de pesquisa
que busca descrever e interpretar os fenômenos que se apresentam à percepção. Seu objetivo
é chegar à contemplação das essências, isto é, ao conteúdo inteligível e ideal dos fenômenos
de forma imediata.‖ Elegemos, posteriormente, o método etnográfico, visto que a nossa
investigação demandou que estivéssemos inseridos como sujeitos-pesquisadores no locus
investigado, a fim de caracterizá-lo como um fenômeno sensível da nossa realidade
educacional, do espaço de relações sociais e de poder.
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Sob esse aspecto, a oportunidade por atuarmos como professor-observador direto e
teórico na EEPLL, trouxe-nos melhores perspectivas ao propormos a nossa intervenção
pedagógica qualitativa nas dificuldades na aquisição da escrita profícua pelos educandos, pois
entendemos que tal discrepância não deveriam persistir após a conclusão do processo de
Alfabetização. Aplicamos, em nossa coleta dos dados, diversas atividades diagnósticas aos
educandos investigados, as quais compuseram o nosso corpus de pesquisa, obtivemos êxito
em nosso objetivo prático de delinear dificuldades alfabéticas e ortográficas peculiares do
processo de Alfabetização. Passamos, então, a identificar por meio de questionários, os
saberes epistêmicos das PC relacionados às maneiras de intervirem pedagogicamente para a
suplantação/minimização das dificuldades dos educandos.
Avaliamos os textos e as atividades, enquadramos as dificuldades de forma
quantiqualitativa, permitindo-nos distinguir e nomeá-las com embasamentos teóricos as
carências na aquisição da escrita ortográfica dos educandos da EEPLL.

Resultados e Discussão
Como proposta pedagógica para o reconhecimento da turma, propusemos uma
Sequência Didática (SD) para uma produção escrita do gênero textual, Carta Pessoal,
fundamentada nos moldes esboçados por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) com a seguinte
esquematização.
Figura 1 – Esquema de SD para Elaboração da Produção Textual – Carta Pessoal

Fonte: Elaborado pelo professor pesquisador com base em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 94).
Disponível em: <encurtador.com.br/jlxCH>. Acesso em: 8 maio 2019.
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Embora tenhamos os parâmetros da SD dos autores, consideramos as particularidades
da turma investigada, porquanto, não há, prontamente, um modelo padronizado. Ao
desenvolvermos a nossa SD, muitos educandos apresentaram dificuldades de escreverem e/ou
mesmo de lerem e entenderem a nossa atividade, por isso, decidimos aplicar,
simultaneamente, atividades de leitura para simples verificação usando distintos gêneros
textuais, a saber: poesias, receitas, tirinhas, piadas, fábulas etc. Aplicamos, inclusive,
atividades de escrita consideradas mais simples para o 6º ano do EF II tais como: jogos de
loteria de palavras com marcações simples de sinônimos, antônimos, entre outros.
Apresentamos, a seguir, duas produções textuais dos estudantes do 6º ano W, obtidos
com ao desenvolvimento da SD do gênero textual Carta Pessoal. As escrituras foram
datiloscritas3, conservando a escrita original dos educandos.
Figura 2 – Produção Textual do Estudante D2

Fonte: Corpus da pesquisa. Disponível em: <encurtador.com.br/jlxCH>. Acesso em: 10 maio 2019.

Avaliamos que o estudante D2 expôs irregularidades ortográficas, as quais são
repassados da sua oralidade para a sua escrita. Devido à ilegibilidade de grande parte da sua
produção, pedimos ao educando que fizesse a leitura para que pudéssemos datiloscrever o seu
texto, contudo, ele pronunciou-se como incapaz de proceder a decodificação do que havia
escrito.

Eu diria o aliemigin: Benvindo a Minha gande casa.
3

Segundo o site Dicionário Online de Português, o termo datiloscrito é o original escrito a máquina. Variação
de dactiloscrito, o mesmo que mecanoscrito. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/datiloscrito/>. Acesso
em: 10 maio 2019.
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ce e a teraconhecido como panetatera e u te saudo,
Alienijina. Eu cero que va sita Bo e ajelen alega.
Eu vou te mostar muitos lugares a treque,
o avai, o mexixo, o Brasil, portugal. eu
que qi você gote do meu pais e o meu planeta.
Voce gota dagui.
Fonte: Fonte: Texto datiloscrito da produção
<encurtador.com.br/jlxCH>. Acesso em: 10 maio 2019.

textual

do

estudante

R1.

Disponível

em:

Nossa proposta de produção textual, como já dito, foi a escrita de uma carta pessoal
para um habitante de outra galáxia e o estudante A1 fez o seguinte texto:

Figura 3 – Produção Textual do Estudante A1

Fonte: Corpus da pesquisa. Disponível em: <encurtador.com.br/jlxCH>. Acesso em: 10 maio 2019.

O Coelo E JARDUPi
O coelo xau Para uma corada. U jarbupi falau
si icomudi a corada, o coela core. O jarbupi cordo
divaga o coelo tepi corada fi corada O coela domhoiu
o Jarbupi ganu a coridi deu amadaha o coelo
Fonte: Texto datiloscrito da produção textual do estudante A1. Disponível em: <encurtador.com.br/jlxCH>.
Acesso em: 10 maio 2019.

Em produções escritas dessa natureza, os estudantes consoante Cagliari (1997),
somente

[...] desconfiam do que está escrito, quando tentam ler, não sabendo
exatamente o que é para ser feito. Sabem que é preciso escrever palavras
com letras, por isto segmentam e escrevem. Costumam escrever certo as
palavras que já dominaram, que já decoraram, que conseguem copiar de
algum lugar. Alguns alunos chegam mesmo a produzir textos enormes, por
exemplo, fazendo uma reescrita de uma história. Todavia, são textos sem
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sentido, uma vez que escrevem palavras com letras sem fazer uso das
relações existentes entre letras e sons (fala e escrita) e sem levar em conta a
ortografia (CAGLIARI, 1997, p. 87, grifos do autor).

Precisamos, então, encontrar a ―lógica‖ do estudante, a qual nos revelará importantes
contribuições acerca das dificuldades na escrita ortográfica dos nossos estudantes que
apresentam dificuldades. Dessa forma, convidamos o estudante para fazer a leitura de sua
produção escrita, dedilhando as palavras de acordo fosse lendo. A partir dessa leitura,
datiloscrevemos o texto lido por ele:

O coelho e o jabuti
O coelho chamou para uma corrida. O jabuti falou.
E começou a corrida. O coelho correu. O jabuti correu
devagar. O coelho ficou cansado e dormiu.
O jabuti ganhou a corrida derrotando o coelho.
Fonte: Texto datiloscrito pelo pesquisador tal qual verbalizado e dedilhado pelo estudante A1.

Nesse texto, produzido pelo estudante A1 com letra quase ilegível, adotamos as
propostas de Cagliari (1997), o qual dentre outras elucidações e sugestões de como suplantar
as dificuldades exibidas pelos estudantes na escrita ortográfica, recomenda ―[...] realizar um
exercício de explicitação daquilo que eles fazem. Ou seja, pedir para o aluno explicar como
se faz para escrever e ler. Como sabe que escreveu uma determinada palavra e não outra‖
(CAGLIARI, 1997, p. 93, grifos do autor).
Outrossim, consoante Ferreiro e Teberosky (1985):
[...] porém, nossa defesa vai mais longe ainda: deixemo-la escrever, ainda
que seja num sistema diferente do sistema alfabético; deixemo-la escrever,
ainda que seja seu próprio sistema idiossincrático, mas sim para que possa
descobrir que seu sistema não é o nosso, e para que encontre razões válidas
para substituir suas próprias hipóteses pelas nossas (FERREIRO E
TEBEROSKY, 1985, p. 288).

Fundamentados nos estudos de Ferreiro e Teberosky (1985), legitimamos a
formulação e utilização das práticas docentes citadas para a coleta de dados da nossa
pesquisa, uma vez que esclarecemos em sala de aula a estrutura e as características do gênero
textual carta pessoal. Após as nossas explanações, deixamos os estudantes livres para
produzirem os seus textos espontaneamente sem exigências dispensáveis para atingir os
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nossos objetivos. Apreendemos que alguns estudantes não conseguiriam produzir as
atividades escritas, porquanto, eles ainda não dominavam o nível alfabético da escrita.
Analisamos os textos e as atividades dos educandos, elencando as dificuldades,
registradas de forma quantiqualitativamente no Quadro 1 – Classificações e exemplos dos
desvios encontrados na escrita da amostra de estudantes investigados. Traçamos o perfil da
amostra dos estudantes investigados, as suas deficiências na codificação e na decodificação
da escrita ortográfica. Baseando-nos, principalmente, em Cagliari (1997) apresentamos, neste
trabalho, o quadro com alguns desvios da escrita ortográfica registrados nas atividades
escritas dos educandos investigados na primeira etapa da nossa pesquisa.
Quadro 1 – Classificações e Exemplos dos Desvios Encontrados na Escrita da Amostra de
Estudantes Investigados na 1ª Etapa desta Pesquisa
Nº
1.
2.
3.
4.
5.

Classificação dos Erros segundo
Cagliari (1997)
Alçamento
Apagamento da coda final (r)
Apagamento da coda medial
Apagamento de vogal
Desnasalização

6. Ditongação
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Exemplos encontrados
mi/me (R1), piquenu/pequeno (J3)
binca/brincar (A4), esplica/explicar (F2)
gofinho/golfinho (J3)
peix/peixe (A4)
irmas/irmãs (J3), ode/onde (R1)
mais/mas (D1/P1)

vocé/você (M3)
procima/próxima (M2), condo/quando (R1)
vivi/vive (E2), vocer/você (R1), olar/olá (R1), estar
pouvo/polvo (M1)
aquir/aqui (J3), vivor/vivo (J3), vernus/Vênus (M2)
omenos/ ou menos (K3), nande/ na onde (J3)
roba/rouba (E2), Otra/outra (K3), béjos/beijos (J3)
ingual/igual (2x) (D1), conhencer/conhecer (I1)
chujeira/sujeira (S1)
praneta/planeta (2x) (J3)
em fim/enfim (C2), a causo/acaso (J2)
qué/quero (D2)
gande/grande e paneta/planeta (D2), gota/gosta
Supressão de consoante
(D2)
Supressão de segmento do dígrafo /qu/ q/que (D2)
Supressão de segmento do dígrafo /gu/ gerra/guerra (K3)
Supressão de segmento do dígrafo /rr/ tera/terra (D2/J3)
Supressão de segmento do dígrafo /ss/ esa/essa (A4), fose/fosse (D1), tese/tivesse (E2)
Uso indevido de acentos gráficos
Escrita fonética
Hipercorreção
Inadequação do fonema /w/
Inserção
Junção Intervocabular
Monotongação
Nasalização
Palatização
Rotacismo
Segmentação
Supressão
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Classificação dos Erros segundo
Exemplos encontrados
Cagliari (1997)
24. Supressão de segmento do dígrafo /lh/ filia/filha (S1)
25. Uso indevido de letras maiúsculas
olá/Olá (F2), Estou/estou (F2)
26. Uso indevido de letras minúsculas
salinas/Salinas (A3)
petequa/peteca (A4), quarta/carta (A4), coiza/coisa
27. Violação de formas dicionarizadas
(A4), conheser/conhecer (D1), dagui/daqui (D2)

Nº

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com dados obtidos com o desenvolvimento dos apêndices A, B e C.
Disponível na íntegra em: <encurtador.com.br/jlxCH>. Acesso em: 09 maio 2019.

Tais resultados evidenciam que as dificuldades pertinentes aos fenômenos
linguísticos, são, teoricamente, competências e conteúdos referentes ao processo de
Alfabetização, ratificando os múltiplos estudos de Soares (1985, 2001, 2003, 2004, 2009,
2015, 2016) ao assinalar lacunas no processo de aquisição da escrita dos educandos no EF I.
Ao apreciarmos as produções textuais e atividades escritas dos educandos, diante dos
resultados alcançados, estabelecemos o nosso corpus e direcionamos, então, a nossa proposta
interventiva às PC de LP da EEPLL.
Na segunda etapa de nossa investigação, preparamos e justapusemos questionários
etnográficos, a fim de traçarmos o perfil das PC, delineando os seus saberes epistêmicos
sobre os fenômenos linguísticos apresentados no quadro 01, conforme Gil (2010, p. 102),
pode essa técnica pode ser entendida como ―[...] um conjunto de questões que são
respondidas por escrito pelo pesquisado‖.
Dissertativamente, descrevemos os resultados dos questionários identificando os
respectivos saberes das PC acerca das dificuldades na escrita ortográfica dos educandos. Em
seguida, nos padrões da pesquisa-ação interventiva, demos continuidade na preparação do
plano interventivo – Curso de Intervenção Pedagógico-Teórico-Prático (CIPTP), objetivando,
ao final, estabelecermos os progressos ou não nos conhecimentos das PC a propósito das
especificidades linguísticas fonético-fonológicas da Alfabetização.
No âmbito escolar, Tripp (2005, p. 445) assevera que a pesquisa-ação interventiva
―[...] é uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que
eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o
aprendizado de seus alunos [...]‖. Tal afirmação sobre essa modalidade de investigação ajusta
a performance do pesquisador nos campos práticos e/ou científicos da pesquisa.
Na figura a seguir, exibimos as fases basilares e o andamento das ações
esquematizadas para a implemento da nossa pesquisa:
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Figura 4 – Etapas e Fluxo da Pesquisa-Ação Interventiva

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base em estudos teóricos de Tripp (2005) e Gil (2010). Disponível em:
<encurtador.com.br/jlxCH>. Acesso em: 12 maio 2019.

A pesquisa-ação interventiva, por se tratar de um procedimento empírico segue-se
etapas pré-determinadas, contudo, essas não são uniformizadas, devendo cada pesquisador(a),
incialmente, identificarem um problema no contexto social dos sujeitos participantes da
investigação e do locus pesquisado, os quais viabilizem o estudo e a apreciação dos dados
pelo agente pesquisador, a fim de minimizá-lo. Por atuarmos na EEPLL, esse procedimento
de pesquisa abonou a escolha por meio desse instrumento, porquanto, fazíamos parte do
corpo docente de LP da escola.
Para isso, faz-se indispensável que após a identificação do problema de pesquisa,
prontamente, sejam estabelecidas admissíveis recursos utilitários que procedam em
modificações no campo investigado.
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Após construirmos o corpus desta pesquisa, dimanamos pesquisas teóricas, no intuito
de apreendermos os conhecimentos acerca dos acontecimentos dos desvios ortográficos na
escrita de educandos do EF II do locus pesquisado. Enquadramos estudos com exemplos dos
linguistas e estudiosos da LP e do corpus local em ordem cronológica, partindo de Coutinho
(1976), Cagliari (1997, 2008), Oliveira e Nascimento (1990), Botelho e Leite (2005), Seara,
Nunes e Lazzarotto-Volcão (2015), entre outros.
De acordo com os caminhos traçados em nossos procedimentos metodológicos da
Pesquisa-Ação Interventiva, administramos a nossa ação como pesquisador inserido no locus
pesquisado, assim como a afinidade com as PC trouxeram o sucesso esperado com os estudos
científicos misteres à nossa realidade, os quais constituíram o material deste trabalho.
Dimanamos estudos desde a identificação da situação-problema até à necessidade de
mudança no âmbito pesquisado. Prontamente, no desígnio desta apreciação, averiguamos as
alternativas para o sucesso dos processos da Alfabetização e do Letramento, acerca da
acuidade do Letrar Alfabetizando nos anos finais do EF. Finalmente, apresentamos nossa
intervenção com os levantamentos obtidos a propósito dos desvios fono-ortográficos, como
eles acontecem e as suas intervenções admissíveis no fazer docente das aulas de LP.
A seguir, disponibilizamos o nosso plano interventivo, de modo a divulgarmos parte
do material elaborado para o nosso Curso de Intervenção Pedagógico-Teórico-Prático para o
Ensino da Escrita, o qual pode ser seguido por quaisquer professoras(es) que se interessarem
pela nossa proposta. Ressalvamos que mantivemos, apenas, parte das referências que
constituíram o nosso aporte teórico.

Planejamento da proposta interventiva: CIPTP para o ensino da escrita
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

PLANO INTERVENTIVO DO CURSO DE
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICO-TEÓRICOPRÁTICO PARA O ENSINO DA ESCRITA
ESCOLA
Escola Estadual Professor Levindo Lambert
CURSO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICOTEÓRICO-PRÁTICO
A Perda da Especificidade da Alfabetização e suas
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ANO: 2017
TURNOS
Vespertino e noturno
C/H
60 h/a
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Atividades extraclasse
complementares
41
19
PROFESSOR MESTRE: Jeswesley Mendes Freire
CIDADE: Salinas – MG
PÚBLICO ALVO: Professoras de Língua Portuguesa da Escola Estadual Professor Levindo
Lambert
EMENTA
Principais abordagens referentes à Alfabetização e ao Letramento: conceitos, especificidades e

Consequências para o Ensino de Língua Portuguesa no
EF II

Presenciais

relações. Considerações em torno das especificidades linguísticas fonético-fonológicas do sistema de
escrita abordados nos anos iniciais da Alfabetização. Estudo das especificidades do erro ortográfico e
de problemas mais comuns na escrita e avaliação de textos, através de análises fono-ortográficas do
corpus de estudantes da EEPLL. Abordagem das principais concepções de desvios ortográficos.
Atividades práticas.

JUSTIFICATIVA
Essa proposta interventiva justifica-se devido ao grande percentual de estudantes que chegam
aos anos finais do EF da EEPLL sem dominar a escrita ortográfica, processo que deveria ter ocorrido
durante a Alfabetização – séries iniciais do EF.
Justifica-se, ainda, pelo despreparo das PC de LP, sujeitos da pesquisa, revelado por meio da
pesquisa diagnóstica, para intervir com eficiência no sentido de dar continuidade ao processo de
Alfabetização.
O entendimento é de que o CIPTP para o ensino da escrita proporcionará conhecimentos
teóricos e práticos necessários ao preparo das PC para lidar com o fenômeno que, alheio ao desejo da
escola, nela se instala por circunstâncias diversas que fogem ao controle desse educandário.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar o estudo de subsídios teórico-práticos referentes às especificidades linguísticas
fonético-fonológicas dos processos de Alfabetização e Letramento, para as PC de LP do EF II, em
suas atuações, como docentes responsáveis pela continuidade/consolidação do processo de
Alfabetização e Letramento nesse nível de ensino.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Compreender a diferença entre alfabetizar e letrar;
 Debater acerca das congruidades e das divergências entre as especificidades da Alfabetização e
do Letramento;
 (Re)conhecer

as

especificidades

linguísticas

fonético-fonológicas

do

processo

de

Alfabetização;
 Discutir sobre o processo de ensino aprendizagem da Língua Materna nos anos iniciais do EF
sob a perspectiva dos PCN e CBC da LP;
 Revisar sobre o sistema da escrita abordando as principais regularidades e irregularidades da
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LP;
 Distinguir os níveis da escrita segundo Ferreiro (1985);
 Pautar exemplos dos textos de estudantes do 6º ano W aos níveis de escrita segundo Ferreiro
(1985);
 Argumentar sobre as atuais influências da oralidade na escrita na realidade dos estudantes da
EEPLL;
 Compreender a relevância do erro ortográfico no ensino aprendizagem da LP;
 Identificar os fenômenos fonéticos e fonêmicos (fonológicos) da LP presentes nos textos e
atividades escritas dos estudantes do 6º Ano W;

 Manejar, interpretar e resolver o questionário II, na conclusão do CIPTP para o ensino da
escrita.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Alfabetização e Letramento: conceitos, especificidades e relações
1.1. Alfabetização
1.2 Especificidades da Alfabetização
1.3 Letramento
1.4 Especificidades do Letramento
1.5 Relações entre Alfabetização e Letramento – Alfabetizar letrando
Unidade II - A linguística e o sistema de escrita
2.1 O ensino da escrita alfabética
2.2 Os níveis da escrita segundo Ferreiro (1985)
2.3 O desenvolvimento da habilidade escritora
Unidade III - A relevância do erro ortográfico no processo de ensino aprendizagem
3.1 Problemas mais comuns na escrita
3.2 Avaliação dos ―erros ortográficos‖ – Metaplasmos
Unidade IV - As principais concepções de desvios ortográficos
Unidade V - Atividades práticas
METODOLOGIA DIDÁTICAS
 Aulas expositivas dialogadas;
 Leituras orientadas com elaboração de questões para realização de estudos dirigidos e debates;
 Oficinas;
 Análises de textos;
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 Trabalhos práticos (individuais e em grupo).
ESTRUTURAS DE APOIO/RECURSOS DIDÁTICOS
 Textos teóricos, produções textuais e atividades escritas dos estudantes do 6º ano W;
 Notebook;
 Quadro e pincéis;
 Projetor data show;
 Filmes e vídeos.
AVALIAÇÃO
Aspectos a serem avaliados
 Assiduidade e pontualidade;

Instrumentos de avaliação
 Resolução de atividades práticas;

 Iniciativa e interesse;
 Participação nas atividades de classe e extraclasse;
 Análise crítica das leituras realizadas.

 Questionários;
 Leituras extraclasse.
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As referências bibliográficas apontadas no planejamento do nosso CCPTP são compostas pelos principais
estudos utilizados, mas destacamos que todas as referências do nosso estudo foram utilizadas direta e/ou
indiretamente na execução da nossa intervenção.
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2009.

Disponível

SOARES, M. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2016. 384p.
STREET, B. Perspectivas interculturais sobre o Letramento. Revista de Filologia e Linguística
Portuguesa da Universidade de São Paulo. n. 8, p. 465-488, 2007.
FREIRE, Jeswesley Mendes. Curso de Intervenção Pedagógico-Teórico-Prático. 2017. Disponível em:
<encurtador.com.br/jlxCH>. Acesso em: 10 maio 2019.

Essa capacitação continuada oferecida às PC objetivou que elas obtivessem os
conhecimentos indispensáveis para sanarem e/ou amenizarem as dificuldades na escrita
ortográfica constatadas nas produções textuais e atividades dos estudantes do locus
investigado.
Durante o nosso CIPTP, foram descritas pelas PC as suas experiências positivas ao
trabalharem em suas práticas pedagógicas os conhecimentos obtidos por meio da nossa
intervenção acerca da aquisição da escrita diante das especificidades linguísticas fonéticofonológicas dos processos de Alfabetização e do Letramento.
Na Unidade I do nosso CIPTP, promovemos a compreensão das diferenças entre
alfabetizar e letrar, debatendo acerca das congruidades e das divergências entre as
especificidades da Alfabetização e do Letramento. Na Unidade II, distinguimos os níveis da
escrita, relacionando os exemplos nas produções textuais e atividades escritas dos nossos
estudantes aos estudos consoante Ferreiro (1985) e discutindo sobre as atuais influências da
oralidade na escrita dos alunos do locus de pesquisa. Nas Unidades III e IV, obtivemos
sucesso com as PC por meio da utilização dos estudos teóricos dos metaplasmos apontados
em nossas considerações teóricas. Por fim, na Unidade V, promovemos oficinas com estudos
prático-interpretativos por meio, principalmente, da resolução do questionário II, aplicado em
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2016, o qual serviu-nos ao final do nosso CIPTP para comprovarmos o sucesso da nossa
intervenção.
Ao término do nosso CIPTP, avaliamos a proeminência do bom emprego da nossa
intervenção, uma vez que as PC evidenciaram o rompimento de determinados (pré)conceitos
linguísticos e ortográficos por elas constituídos ao longo dos anos, compreendendo a
importância de estabelecerem metodologias didáticas para o ensino da LP, apropriadas ao
desenvolvimento

das

inteligências

intrapessoais,

do

autoconhecimento

e

do

automelhoramento dos educandos.

Considerações Finais
O sucesso ou o fracasso no EF da rede pública de ensino, na atual conjuntura
educacional brasileira, são caracterizados por inúmeros intervenientes, os quais vão desde os
contextos sócio culturais às classes socioeconômicas. Nessa linha de pensamento, todas as
inconformidades ortográficas divulgadas neste trabalho enquadram-se desde as evidências
fonéticas às questões fonológicas dos estudantes investigados, comprovando as nossas teorias
de que há uma enorme influência da oralidade norte mineira na escrita ortográfica, embora,
fala e escrita sejam expressões diferenciadas.
As escolas, hodiernamente, dão maior relevância à modalidade escrita padrão da LP,
recriminando a espontaneidade oral dos estudantes. Concluímos que faz-se necessário
levarmos em consideração todos os conhecimentos prévios das turmas do 6º ano do EF antes
de projetarmos os nossos planos anuais de ensino, a fim de identificarmos e compreendermos
os níveis de aprendizagens dos estudantes do EF II no que se refere às normas do sistema
alfabético-ortográfico da LP e às possibilidades de dificuldades na escrita. Para que dessa
maneira, nós, professoras(es) da língua materna saibamos intervir, diminuindo os problemas
identificados na escrita ortográfica das nossas turmas.
Essa pesquisa interventiva foi de extrema relevância em nosso locus de trabalho
devido ao grande percentual de estudantes que chegam aos anos finais do EF da EEPLL sem
dominar a escrita ortográfica, processo que deveria ter ocorrido durante a Alfabetização –
séries iniciais do EF. Justificava-se, ainda, pelo despreparo das PC, para intervir com
eficiência no sentido de dar continuidade ao processo de Alfabetização.
Devido às inúmeras dificuldades detectadas e com base em nosso conhecimento
empírico, decidimos atuar com o nosso CIPTP voltado para as PC de LP, ampliando os seus
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conhecimentos sobre as especificidades da Alfabetização e do Letramento, assim,
alcançaríamos um número maior de beneficiários no locus desta investigação, preparando-as,
inclusive, para (re)pensarem seus saberes e fazeres docentes no ensino da LP.
O entendimento é de que o nosso curso interventivo proporcionou conhecimentos
teóricos e práticos necessários ao preparo das PC para lidarem com os fenômenos linguísticos
que, alheio ao desejo do educandário, nele instalam-se por circunstâncias diversas, os quais
evadem do controle das profissionais da educação da EEPLL. Dessa forma, assegurando aos
estudantes uma educação significativa no processo de ensino aprendizagem e a instrução
integral para atuarem como cidadãos do mundo, dimanando as modificações sociais em
quaisquer ambientes nos quais estiverem inseridos.
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As concepções de alfabetização e letramento por
alfabetizadoras de uma escola municipal de Vilhena-Ro

professoras

Kelly Jessie Queiroz Penafiel
Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Resumo: O presente estudo tem como objetivo geral investigar as concepções de professoras
alfabetizadoras de uma escola do município de Vilhena, Rondônia sobre alfabetização e letramento.
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Busca-se identificar tais concepções mediante pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e
analítica que fez uso de entrevista semiestruturada com professoras do 1º, 2º e 3º ano do Ensino
Fundamental. Os dados analisados apontam que as professoras que compreendem os conceitos em
questão, embora apresentem explicações pedagogizadas que reproduzem jargões pedagógicos,
principalmente referente ao termo letramento. Tais conceitos podem influenciar as professoras a
adotarem uma prática voltada para atividades que desafiem os conhecimentos e hipóteses dos alunos
sobre a leitura e a escrita. Conclui-se que é fundamental que os/as professores/as estejam em
constante formação, podendo ampliar e produzir novos conhecimentos que auxiliem os alunos a terem
uma aprendizagem significativa e contextualizada da leitura e da escrita.

Palavras-chave: Professoras alfabetizadoras. Concepções. Alfabetização e Letramento.

1 Introdução

A motivação para pesquisar o tema Alfabetização e Letramento surgiu a partir da
experiência enquanto docente do curso de Pedagogia do Departamento Acadêmico de
Ciências da Educação (DACIE) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) ao ministrar as
disciplinas Fundamentos e Prática da Alfabetização I e II. Essa experiência possibilitou
perceber as dificuldades dos alunos e alunas no processo de apropriação dos conceitos
―Alfabetização‖ e ―Letramento‖ suas especificidades e implicações para a prática
pedagógica. Da mesma forma, os acadêmicos do curso de Pedagogia, ao iniciarem as
atividades de estágio curricular obrigatório, retornavam com queixas sobre as dificuldades
que observavam nos alunos e professores alfabetizadores frente aos desafios do processo de
aquisição da linguagem escrita. Diante do exposto levantou-se o questionamento: qual a
concepção dos professores alfabetizadores de uma escola da rede municipal de Vilhena,
Rondônia sobre os conceitos de Alfabetização e Letramento? Como tais conceitos
influenciam suas práticas docentes?
Para a realização do trabalho optou-se por conduzir uma pesquisa de abordagem
qualitativa do tipo descritiva e analítica com entrevistas individuais semiestruturadas com as
professoras5 alfabetizadoras de uma escola municipal de Vilhena com o objetivo geral de
investigar suas concepções sobre os conceitos de alfabetização e letramento, sendo os
específicos: proceder ao levantamento dos conceitos de alfabetização e letramento das
professoras e compreender como estes conceitos influenciam suas práticas docentes.

5

Optou-se por utilizar a expressão ―professora‖, uma vez que os participantes da pesquisa foram profissionais
do sexo feminino.
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A pesquisa foi realizada com a contribuição de sete (7) professoras alfabetizadoras,
docentes de turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede
municipal de ensino em Vilhena, Rondônia no ano de 2016.

2 Alfabetização e Letramento: afinal, do que estamos falando?

Soares (2018) destaca que a introdução do conceito de letramento no vocabulário
educacional brasileiro se deu por volta dos anos de 1980.

Assim, é em meados dos anos 1980 que se dá, simultaneamente, a invenção
do letramento no Brasil, do illettrisme, na França, da literacia, em Portugal,
para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização,
alphabétisation. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora a palavra
literacy já estivesse dicionarizada desde o final do século XIX, foi também
nos anos 1980 que o fenômeno que ela nomeia, distinto daquele que em
língua inglesa se conhece como Reading instruction, beginning literacy,
tornou-se foco de atenção e de discussão nas áreas da educação e da
linguagem [...]. (SOARES, 2018, p. 31 destaques da autora).

Na França e Estados Unidos a discussão do letramento surge desvinculada da
preocupação com a questão da aprendizagem básica do sistema alfabético de escrita. No
Brasil, as duas questões estão intimamente relacionadas. De acordo com Goulart (2014) o
conceito de letramento surgiu a partir de novas exigências sociais da leitura e da escrita, ―[...]

podemos dizer que o conceito é trazido à tona para ressaltar uma dimensão fundamental do
processo de alfabetização que, de um modo geral, tem ficado obscurecida: o valor social da
aprendizagem da escrita, os usos e funções sociais desta modalidade de linguagem‖
(GOULART, 2014, p. 3).
Albuquerque (2007, p. 16) relata que ―[...] a partir da década de 1990, o conceito de
alfabetização passo a ser vinculado a outro fenômeno: o letramento‖. Para Soares (2001) ―[...]
o termo letramento [...] trata-se sem dúvida, da versão para o português da palavra língua
inglesa literacy, [...] ou seja: literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a
ler e escrever‖ (SOARES, 2001, p. 17, destaques da autora).
Parte-se do entendimento expresso por Albuquerque (2007, p. 17) que, ―no Brasil, o
termo letramento não substituiu a palavra alfabetização, mas aparece associada a ela.‖.
Conforme Soares (2001) é fundamental que nos processos educativos de ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita as concepções de letramento e alfabetização sejam bem
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claras. A autora salienta que apesar de serem processos interligados cada fenômeno tem sua
característica e finalidade. Na atualidade há um alto nível de analfabetos e não podemos
classificá-los como iletrados, pois um indivíduo seja ele criança ou adulto que recebe
intervenção de um indivíduo alfabetizado no uso da leitura e da escrita em suas práticas
sociais obterá novos conhecimentos e entenderá as mensagens que circulam na sociedade
(ALBUQUERQUE, 2007).
Para Soares (2001) se uma pessoa analfabeta mediada pelo outro utiliza a leitura e
escrita em suas práticas sociais pode ser considerada letrada, enquanto uma pessoa
alfabetizada pode ser considerada não letrada, se não faz uso da leitura e escrita e é incapaz
de compreender mensagens e seus contextos específicos.
Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado;
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo
letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que
sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita,
pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de
leitura e de escrita. (SOARES, 2001, p. 40).

A aquisição da língua escrita é um processo importante na vida dos sujeitos que vivem
em sociedades grafocêntricas, pois é nessa fase que se descobre a capacidade de realizar
várias leituras do mundo, formar opiniões e ideias, acessar certos serviços e adentrar a
espaços de poder. É através da alfabetização que o aluno se apropria da leitura e escrita capaz
de promover condições necessárias para compreender as diferentes mensagens que nos
rodeiam. Numa sociedade onde as práticas da leitura e da escrita são cada vez mais exigidas,
é fundamental que a aquisição da língua escrita seja bem sucedida desde os primeiros anos de
escolarização. Consideramos que a mediação pedagógica da professora alfabetizadora exerce
um papel fundamental e transformador na realização intervenções positivas e significativas
no processo de aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos.
Para obter resultados positivos na apropriação da leitura e da escrita numa perspectiva
do letramento é fundamental oferecer materiais diversificados. Monteiro e Soares (2017)
afirmam que um dos aspectos importantes da construção de significados é ―o fato de ela se
dar por meio de um processo condicionado pelas práticas concretas de leitura, tornando-a
dependente de circunstâncias sociais e culturais implicadas em sua realização‖.
Soares (2018, p. 33) afirma que no Brasil, os conceitos de alfabetização e letramento
―[...] se mesclam, se sobrepõem, frequentemente se confundem‖. Consideramos que o
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exercício de boas práticas de alfabetização, dentre vários aspectos, passam pela compreensão
das especificidades e implicações dos conceitos Alfabetização e Letramento.

3 A pesquisa

Nesta seção apresentaremos as participantes da pesquisa, os instrumentos utilizados
para a coleta de dados e a metodologia desenvolvida. A pesquisa teve como objetivo
investigar as concepções das professoras alfabetizadoras sobre os conceitos de alfabetização e
letramento. Para a realização do estudo optamos por conduzir a pesquisa por meio de
entrevista semiestruturada com professoras alfabetizadoras. Trata-se, portanto, de uma
pesquisa qualitativa do tipo descritiva e analítica com o estudo voltado para as concepções
das professoras sobre os conceitos de alfabetização e letramento.

3.1 O Campo

O critério utilizado para selecionar a escola que fez parte da pesquisa foi a facilidade
de acesso ao campo, pois a referida instituição fazia parte do Projeto Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID) desenvolvido no âmbito da Universidade Federal de
Rondônia, campus de Vilhena desde 2012, por esse motivo, tivemos mais liberdade de
circulação dentro da escola e obter melhor aceitação por parte das participantes.
A escola fica localizada em uma região periférica da cidade de Vilhena, município
localizado no cone sul do estado de Rondônia. A referida escola atendia a 597 alunos e alunas
divididos em dois turnos (matutino e vespertino) de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Atuavam na escola, no ano de início da coleta de dados (2016) 23 professores distribuídos
nas 20 turmas da escola. Atuando exclusivamente no Ciclo Básico de Alfabetização a escola
contava com 10 professoras.

3.2 As professoras alfabetizadoras

As participantes da pesquisa foram 10 professoras alfabetizadoras, docentes de turmas
de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. A seleção ocorreu na delimitação do tema, sendo o
foco da pesquisa as professoras do bloco de alfabetização. Cada professora foi convidada
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individualmente para participar da pesquisa. Do total de docentes, 7 consentiram em
participar, duas retiraram o consentimento, pois no período da coleta de dados tiveram que se
afastar do trabalho por motivos de saúde e uma não quis participar.
No momento do convite foram explicados os procedimentos para a coleta dos dados
empíricos e qual o papel que elas teriam na pesquisa. Esse procedimento envolveu a leitura e
explicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a confirmação e aceitação,
foram agendados os locais e horários de acordo com a disponibilidade de cada docente. As
entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas para posterior análise. Nomes fictícios
foram adotados para preservar a identidade das professoras.

4 Alfabetização e Letramento: com a fala as professoras
A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2016. No quadro a seguir
apresentamos o perfil das profissionais que atuam como alfabetizadoras na escola
investigada.
Quadro 1 – Perfil das professoras alfabetizadoras
Professoras Formação
Inicial
(graduação)
6
Maria
Pedagogia

lato Tempo
de
atuação
na
docência
Gestão escolar
1 ano e 3 meses
Educação
Infantil;
Gestão
Escolar; 5 anos
Janice
Pedagogia
Educação especial com
ênfase em LIBRAS,
Interpretação e tradução
Silvia
Magistério/
Gestão
Escolar; 23 anos
Pedagogia
Psicopedagogia
Fernanda
Pedagogia
Educação Infantil
2 anos e 4
meses
Ana
Pedagogia
__
3 anos
Paula
Pedagogia
Supervisão e orientação 3 anos
escolar
Fátima
Letras
Gestão, supervisão e 16 anos
orientação escolar
Fonte: Entrevistas individuais (2016).
6

Pós-graduação
sensu

Os nomes são fictícios.
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Tempo
de
atuação
na
alfabetização
1 ano 3 meses
3 anos

15 anos
2 anos
meses
2 anos
3 meses
4 anos

e

4
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Como aponta o Quadro 1, o tempo de atuação na docência varia entre 1 ano e 3 meses
e 23 anos, da mesma forma, o tempo de atuação como professora alfabetizadora também é
diversificado, variando entre 3 meses (Professora Maria) e 15 anos (Professora Silvia). É
possível observar que 6 das entrevistadas tem formação a nível de graduação em Pedagogia,
com destaque para a Silvia que cursou o Magistério e posteriormente a graduação em
Pedagogia. Uma professora tem formação em Letras.
Nota-se que 6 (85,71%) professoras deram continuidade aos estudos cursando Pósgraduação lato sensu, sendo que a área de Gestão Escolar destaca-se como preferência
seguida da Educação Infantil. Uma professora não informou se cursa/cursou especialização.
Apesar das profissionais atuarem na alfabetização, percebe-se que nenhuma possui cursos de
aperfeiçoamento nessa área. Tais dados nos suscitaram os seguintes questionamentos: o que
determina a escolha da área de estudo para a Pós-Graduação destas profissionais? Quais as
políticas de incentivo à qualificação profissional do município? Por que a área de Gestão
Escolar figura entre a mais escolhida mesmo entre aquelas que atuam há vários anos com
alfabetização como é o exemplo de Silvia e Fátima? Estas questões fogem ao proposto por
nosso estudo e devem ser investigadas por outras pesquisas.
Durante a entrevista as participantes fizeram apontamentos relevantes sobre suas
concepções de alfabetização e letramento. Para facilitar a compreensão dos dados,
organizamos o Quadro 2 com uma síntese das ideias das professoras sobre os conceitos.
Quadro 2 – Concepções de Alfabetização e Letramento
Professoras Conceito

de Conceito de

Alfabetização/Alfabetizado
Maria

Letramento/Letrado

―condição para o sucesso da vida ―compreensão do mundo‖
escolar‖

Janice

―aquisição da leitura e da escrita‖

―interpretar o que nos rodeia‖

Silvia

―adquirir a habilidade da leitura‖

―ler e interpretar situações do convívio
social‖

Fernanda

Ana

―requisito para o bem estar escolar e ―compreender o mundo mesmo não
social, porém indefinido‖

sendo alfabetizado‖

―apropriação do sistema alfabético‖

―condição de interpretar situações de
práticas sociais‖
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Paula

―ser capaz de ler e interpretar‖

―apropriação da escrita‖

Fátima

―reconhecer letras e palavras sem ―compreender signos e palavras‖
interpretá-las‖

Fonte: Entrevistas individuais (2016).

O processo de alfabetização está vinculado ao valor social da leitura e da escrita,
visando à inserção dos sujeitos no mundo da escrita, incluindo aspectos de participação,
compreensão e transformação (GOULART, 2014). É através da leitura e da escrita que
podemos conhecer novos lugares, novas situações e compreender o que nos rodeia, a
alfabetização sendo bem realizada facilitará o processo de aprendizagem da criança em sua
trajetória escolar. A professora Maria destacou que a alfabetização ―[...] é o primeiro passo da
vida escolar da pessoa, é a parte que eu considero principal na formação do indivíduo [...] se
for mal feita ou realizada de qualquer jeito vai dar resultados negativos para resto da vida da
criança‖ (Professora Maria, 2016).
Intervir para que a criança aprenda a ler e escrever requer muito cuidado e dedicação,
conhecer as opiniões e hipóteses da criança é fundamental para que esse processo se torne
significativo. Para a professora Janice ―alfabetização é a partir do momento em que a criança
começa a ler, a olhar um livro e conseguir ler, escrever, grafar palavras, decifrar códigos‖
(Professora Janice, 2016).
A alfabetização é um processo contínuo e formaliza-se a partir do momento que a
criança consegue ler e escrever. Neste contexto a Professora Silvia realça que ―[...]
alfabetização é quando a criança consegue ler‖ (Professora Silvia, 2016). De fato a
alfabetização é fundamental no processo de ensino e aprendizagem do aluno, é o momento
em que ele se abre para o mundo e novas possibilidades de aprendizado. Com base nos
autores estudados não há indefinição para a alfabetização ao contrário, os autores alegam que
é a apropriação do sistema alfabético, ler e escrever de fato. Nas palavras da Professora
Fernanda, alfabetização é ―o processo mais importante da nossa vida né, mas também ao
mesmo tempo é algo ainda muito indefinido, é muito individual depende de cada criança, de
cada situação, cada convívio familiar, cada um tem sua história pessoal e acaba que
alfabetização, ela vai sendo encaixada ali de acordo com as necessidades daquela criança‖.
(Professora Fernanda, 2016).
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Essa indefinição pode estar ligada a sua dificuldade de compreender o processo de
aquisição da leitura e escrita e assim trabalhar para auxiliar os alunos nesta construção. Nos
apontamentos da Professora Ana alfabetização é ―[...] conhecer as letras, saber os sons das
letras [...] tem que saber a ortografia, que letrinha, a acentuação, essas coisas, se apropriar
mesmo do sistema de código escrito‖ (Professora Ana, 2016). Identificamos em sua fala
concepções teóricas de Soares (2001) quando a mesma menciona que se apropriar do sistema
alfabético é escrever, ler e distinguir letras, palavras, sons, é ter adquirido a condição de
leitor.
Além disso, a Professora Ana apontou que ―[...] a criança tem que saber a ortografia, a
acentuação‖. Este posicionamento nos leva a cogitar se é claro para Ana as etapas e hipóteses
que um sujeito passa quando está em processo de alfabetização. Nesta perspectiva, Ferreiro e
Teberosky (1999) e Weisz (2009) afirmam que no início da hipótese alfabética é comum o
aluno não utilizar a ortografia e acentuação corretamente, no entanto isto não representa uma
falha no processo de alfabetização, mas uma etapa necessária para a compreensão e domínio
da escrita. São erros que não permanecerão se forem trabalhados de modo a não inibir os
avanços do sujeito.
A alfabetização não se restringe somente às técnicas de ler e escrever, a interpretação,
a atribuição de sentidos e significados ao que se lê faz parte desse processo, compreender o
que se lê e o que se escreve é fundamental para uma aprendizagem significativa. A professora
Paula contribui dizendo que ―alfabetização seria ler mesmo, ter o domínio da leitura né,
conhecer vogais, formar palavras, consoantes e interpretar também faz parte pra mim‖
(Professora Paula, 2016). Para a Professora Fátima, alfabetização é quando: ―[...] a criança já
consegue distinguir algumas letras, consegue distinguir é, alguns fonemas [...] ele não tem a
capacidade ainda de entendimento, ele codifica, mas ele não entende, codifica as letras mas
ele não consegue por exemplo ler a letra e nem consegue construir uma frase [...]‖
(Professora Fátima, 2016). Nesta perspectiva não é apontada a importância da alfabetização e
nem seu conceito, o foco está voltado para o processo em si, como distinguir letras, fonemas
e construção de frases. O aluno conhece sons e letras, porém não possuí a habilidade de
interpretação.
Conforme Soares (2018) o conceito de alfabetização sofreu mudanças ao longo dos
anos. Para a autora, esse fato pode ser observado ao analisar os dados do censo demográfico
no Brasil. Para Soares (2018, p. 34) ―verifica-se uma progressiva, embora cautelosa, extensão
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do conceito de alfabetização em direção ao conceito de letramento: do saber ler e escrever em
direção ao ser capaz de fazer uso da leitura e da escrita‖. Ainda que algumas professoras não
tenham apresentado o conceito de alfabetização, nota-se que em suas respostas apontam
consciência do que este termo significa e o que a concepção de alfabetização, do que
representa a língua escrita pode representar para a prática docente.
Ao serem questionadas sobre o conceito de letramento as professoras fizeram
apontamentos relevantes para serem discutidos. Nos apontamentos realizados sobre o
conceito de letramento, observamos que 85,71% (6) das professoras o compreendem como
condição de ―interpretação do mundo‖, atuar ativamente na sociedade utilizando a leitura e a
escrita, sendo mediado pelo outro ou não.
A professora Maria destacou que letrar ―é ensinar o aluno a conseguir decifrar os
códigos do mundo, não só leitura, mas o significado daquilo que tem pra ele, letramento que
eu defino é isso, conseguir saber ir no mercado, saber analisar uma coisa, não só ler, é saber
interpretar o que aquilo quer dizer lá‖ (Professora Maria, 2016). Para Soares (2001), as
práticas da leitura e escrita em nosso cotidiano são indispensáveis, pois a partir delas que nos
situamos no mundo, seja sozinho ou com intervenção, o letramento está na ação de ensinar e
aprender essas práticas, independente de utilizar convencionalmente a escrita, o importante é
o entendimento que o sujeito terá e utilizará. É importante ressaltar que Soares (2001) alerta
que na prática essas ações não acontecessem separadamente, é preciso que sejam interligadas
para que torne a aprendizagem do aluno contextualizada, desse modo, um conceito
complementa o outro. No Quadro 2 e nas discussões apresentadas neste texto, separamos os
conceitos apenas para fins didáticos e de compreensão de seu significado.
Letramento para a Professora Ana ―é esse convívio que a criança tem socialmente
com o sistema alfabético, as vezes por exemplo ele reconhece uma placa, ele sabe a função
daquela placa, sabe para que serve, só que não se apropriou ainda do sistema alfabético [...]‖
(Professora Ana, 2016). Diante dos apontamentos realizados concordamos com Ana, o
letramento pode ser compreendido como conhecimento de mundo, é saber compreender e
interpretar o que esta à nossa volta, porém, é necessário destacar que isso não significa dizer
que basta saber identificar uma placa. É preciso que o processo de apropriação da leitura e da
escrita aconteça de forma contextualizada e significativa, para que isso seja possível, o
professor precisa garantir que as práticas no ambiente escolar ajudem o aluno a refletir
enquanto aprende, perceber e descobrir os benefícios que se pode adquirir quando a
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aprendizagem do sistema escrito é vivenciado (SOARES, 2001). Antes de adquirirmos a
habilidade da leitura e escrita aprendemos primeiramente a ler o mundo, compreender o que
nos rodeia, são imagens, placas, receitas, histórias lidas pelo outro, rótulos, entre outros, a
leitura do mundo antecede a leitura da palavra (FREIRE, 1997).
Ao oposto dessa visão, 14, 29% (1) professora caracteriza o conceito de letramento na
aprendizagem da escrita. A Professora Paula apontou que ―letramento seria mais parte
somente da escrita mesmo, não entraria a interpretação, seria mais a parte escrita‖ (Professora
Paula, 2016). É notório que há um equívoco no conceito de letramento deste professor,
autores que estudam e pesquisam este tema afirmam que é o uso da leitura e escrita nas
práticas sociais e que a interpretação é fundamental, pois envolve a compreensão de mundo
tais como as mensagens da sociedade. A própria definição e concepção de letramento é
recente na história da alfabetização. Portanto, deve ser considerada do ponto de vista
histórico.
Por influência de pesquisadores norte-americanos, estudiosos brasileiros têm adotado
o conceito de letramento (palavra que tem origem no inglês literacy) para investigar os usos
que efetivamente são feitos por indivíduos ou grupos da leitura e da escrita (LOPES;
GALVÃO, 2001). Para Tfouni (1995, p. 20) ―[...] o letramento focaliza os aspectos sóciohistóricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade‖. Ou seja, sua característica
é a utilização da leitura e da escrita imersa nas práticas sociais.
Consideramos que a formação continuada torna-se um suporte muito importante nas
concepções e práticas pedagógicas das professoras alfabetizadoras, auxiliando na seleção
adequada do material e saber quando e como utilizá-lo. É preciso que cada professor tenha
consciência de como está desenvolvendo suas práticas docentes sendo necessário realizar
uma reflexão e auto avaliação, que poderá resultar numa transformação em sua concepção de
alfabetização, de língua escrita e do que ela representa.
Conforme Soares (2001) letramento é o uso da língua escrita nas práticas sociais, é
preciso que a criança aprenda a ler e escrever em situações e materiais reais de leitura e
escrita, não basta identificar e compreender imagens que circulam na sociedade, é necessário
que essa aprendizagem seja praticada nas funções sociais.
4.1 Implicações dos conceitos Alfabetização e Letramento para as práticas docentes
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Nesta seção apresentam-se e analisam-se as implicações dos conceitos de
alfabetização e letramento percebidas pelas professoras entrevistadas.
Quadro 4 – Alfabetização, Letramento e suas implicações para a prática
Professora
Maria
Janice
Silvia
Fernanda
Ana

Influências do conceito de alfabetização
―[...] ler, escrever e interpretar‖
―aprendizagem significativa‖
―perceber como o aluno aprende‖
―alfabetizar letrando‖
―ler, escrever e interpretar‖

Paula

―valorizar conhecimentos adquiridos fora da
escola‖
―alfabetizar letrando‖

Fátima

Influências do conceito de letramento
―partir da realidade do aluno‖
―trabalhar com jogos e o concreto‖
―partir da realidade do aluno‖
―letrar alfabetizando‖
―usar a leitura e a escrita nas práticas
sociais‖
―habilidade da escrita‖
―possibilitar
interpretação‖

compreensão

e

Fonte: Entrevistas (2016).

A Professora Janice argumenta que ―[...] no 1º ano a gente trabalhou oficinas [...],
mesmo com aquelas crianças no 1º ano que não sabiam ler a gente [...] trabalhou muito
mercado, jogos [...] vi que tipo assim, teve um avanço muito grande [...]‖ (Professora Janice,
2016). Cagliari (1998) e Weisz (2009) argumentam que a prática pedagógica realizada
através de jogos e brincadeiras oferece um aprendizado significativo para a criança, desde
que essas atividades sejam bem planejadas e tenham a intenção de desafiar o aluno para
avançar em seu desenvolvimento, possibilitando que a criança aprenda brincando.
É fundamental valorizar os conhecimentos adquiridos pelo aluno fora do ambiente
escolar, é através desse conhecimento que o/a professor/a poderá intervir de forma
significativa dentro da necessidade do aluno. A Professora Paula menciona que ―[...] a
criança as vezes ela traz algum conhecimento né, ela comenta alguma coisa lá de fora, que ela
viu [...] de repente de um comentário lá de fora né, pode trazer até um debate pra sala [...]‖
(Professora Paula, 2016). Valorizar situações construídas fora do ambiente escolar é de suma
importância para ampliar e gerar novas aprendizagens para o aluno, pois o conhecimento é
contínuo e pode ser ampliado e transformado a partir do que já existe (WEISZ, 2009).
Outro ponto importante que as professoras levantaram é a importância de alfabetizar
letrando. A professora Fernanda relata que ―[...] não tem como você caminhar ou só com o
processo de alfabetização ou só com o letramento, acho que eles são um conjunto, você tem
que alfabetizar letrando, você tem que letrar alfabetizando, eles tem que andar lado a lado‖
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(Professora Fernanda, 2016). O posicionamento de Fernanda está de acordo com o que nos
ensina Soares (2001) quando defende que o processo de aprendizagem da leitura e da escrita
deve realizar-se na perspectiva do letramento, alfabetizar e letrar são processos distintos, mas
inseparáveis.
Trabalhar com situações e materiais da prática social possibilita ao aluno adquirir um
aprendizado contextualizado e significativo, com finalidade de ajudá-lo a perceber a
importância de praticar a leitura e a escrita nas situações cotidianas e permitir que ele entenda
que apenas decodificar não é o suficiente, é preciso compreender e interpretar.

4.1.1 Letramento como prática social

Observamos que 6 (85,71%) professoras demonstram compreender as implicações do
conceito de letramento a partir da prática pedagógica desafiadora dos conhecimentos e
hipóteses do aluno. A professora Ana enfatiza que ―[...] se você né, só ensina o aluno
decodificar, você não ensina ele participar da sociedade que ele está inserido‖ (Professora
Ana, 2016). Nesta perspectiva Soares (2001) e Lerner (2002) afirmam que ser alfabetizado
ultrapassa ler e escrever, é necessário haver na prática pedagógica o ensino da alfabetização
na perspectiva do letramento, criando oportunidades e estratégias para que o aluno se
aproprie da leitura e da escrita como práticas sociais.
Quando a professora Maria menciona que ―[...] alfabetização é [...] ensinar a criança
ler e escrever tem muitos que consideram isso, mas é diferente, daí junta com o letramento,
você vai ensinar isso, mas partindo da realidade da criança, pra que ela consiga se localizar
no mundo‖ (Professora Maria, 2016). A expressão ―se localizar no mundo‖ nos remete ao
entendimento de que a criança terá adquirido através da aprendizagem da leitura e da escrita
significativa suporte para não só decodificar palavras e imagens, mas também compreender o
seu significado e usá-las em suas práticas sociais. Nessa linha de pensamento, destacamos
que o letramento não pode ser considerado um instrumento neutro a ser usado em práticas
sociais quando exigido, mas trata-se essencialmente de um conjunto de práticas socialmente
construídas que envolvem a leitura e a escrita geradas por processos sociais mais amplos.
Processos que são responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições, formas de
distribuição do poder. É importante ter consciência de que a alfabetização e o letramento não
são processos neutros, mas ideologicamente implicados (GOMES, 2017; SOARES, 2018).
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Consideramos que o entendimento que os/as professores/as possuem sobre os
conceitos de alfabetização e letramento poderá determinar sua prática docente. Diante dos
apontamentos apresentados pelas professoras é importante destacar que é necessário
sabermos se estas concepções trazem impactos positivos ou negativos na aprendizagem e
entendermos que o que muda a realidade é a prática.
Ao analisarmos as falas das entrevistadas, percebemos indícios de que tais conceitos
foram apropriados de maneira estanque e mecânica. Há uma repetição de termos e expressões
pedagogizadas sobre alfabetização e letramento conforme observamos em falas do tipo
―alfabetizar letrando‖, ―partir da realidade do aluno‖, ―fazer uso da leitura e escrita nas
práticas sociais‖ representando jargões pedagógicos presentes nos cursos de formação em
Pedagogia. Gomes (2017) alerta para esta pedagogização do letramento: ―ocorre, assim, a
pedagogização do letramento, ou seja, um processo no qual as práticas sociais de letramento
se tornam sequências didáticas, práticas de letramento a ensinar, posteriormente, ensinadas, e
finalmente, adquiridas‖ (GOMES, 2017, p. 54). Esta sistematização, embora necessária no
contexto do letramento escolar, pode levar a um esvaziamento do conceito.
No contexto da alfabetização na perspectiva do letramento o professor tem a
possibilidade de atuar como mediador entre o conhecimento e o aluno, proporcionando
atividades desafiadoras e reflexivas capazes de possibilitar o avanço de suas hipóteses. No
processo da aquisição da língua escrita é possível ser oferecido e trabalhado com situações e
materiais reais de leitura e escrita, estimulando e contextualizando estas aprendizagens para
auxiliar os alunos de forma positiva nos usos das práticas sociais.
5 À guisa de síntese

Os dados analisados apresentam que há professoras que compreendem os conceitos
em questão e outros apresentam uma concepção descontextualizada, principalmente ao termo
letramento. Tais concepções sobre os conceitos podem influenciar à práticas voltadas para
atividades que desafiem os conhecimentos e hipóteses dos alunos sobre a leitura e a escrita.
Neste sentido, é fundamental que os professores estejam em constante formação, podendo
ampliar e produzir novos conhecimentos permitindo que os alunos tenham uma
aprendizagem significativa e contextualizada da leitura e da escrita.
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Independente das professoras alfabetizadoras conhecerem o conceito de alfabetização
e letramento, as práticas sociais estão acontecendo e as influências destes conceitos na prática
escolar podem causar sucesso ou fracasso escolar. Fica demonstrado de acordo com as
pesquisas de Soares (2001), Ferreiro e Teberosky (1999), Lerner (2002), Cagliari (1988),
entre outros autores, o quanto é relevante conhecer e distinguir os conceitos apresentados e
discutidos nesta pesquisa.
Em nossa sociedade, a escola se apresenta como principal (mas não única) agência de
letramento. Outras instituições desempenham diferentes orientações para o letramento. Desta
forma, consideramos indispensável que no contexto do letramento escolar a apropriação da
leitura e da escrita aconteça de forma contextualizada, tendo o/a professor/a como mediador/a
responsável por oferecer atividades desafiadoras dos conhecimentos e hipóteses dos alunos.
Esta questão nos leva pensar que é preciso não somente a identificação de palavras e imagens
como placas, rótulos, etc., mas também interpretar e utilizar a leitura e a escrita nas práticas
sociais.
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O contexto de alfabetização no sul do amazonas: os desafios da estrada...

Adriana Francisca de Medeiros
Universidade Federal do Amazonas

Resumo: O presente trabalho analisa os dados iniciais de uma investigação, que objetiva construir
uma proposta de alfabetização para uma escola rural no município de Humaitá – AM. A pesquisa em
andamento está sendo desenvolvida numa abordagem metodológica qualitativa, assumindo as
características de uma pesquisa participante. A investigação conta com a colaboração de 09 (nove)
educadores que trabalham de 1º a 5º ano. No primeiro momento privilegiamos a análise de
depoimentos dos colaboradores para identificar os desafios/dificuldades que o professores tem
enfrentado para alfabetizar seus alunos. Os dados construídos revelam que são inúmeras dificuldades
que envolvem aspectos sociais, culturais e políticos, como também psicológicas e pedagógicas.
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Palavras chaves: Alfabetização. Desafios. Docência.
O Ponto de partida: Humaitá – AM – Amazônia brasileira
Humaitá, é um município ribeirinho, localizado no sudoeste do Estado do
Amazonas, banhado pelo Rio Madeira, um dos principais afluentes do Rio Amazonas.
Seu nome é de origem indígena e seu significado é: ―Hu‖ = negro, ―ma‖ = agora e
―itá‖ = pedra – a pedra agora é negra (IBGE)1. Ainda de acordo com dados do IBGE:

Os primeiros habitantes do lugar foram os índios que viviam em economia
de subsistência. As principais etnias viviam às margens do Rio Maici (Torá)
Rio Marmelo (Tenharim) e Rio Madeira (Parintintin, Pama, Arara e Mura).
O comerciante José Francisco Monteiro foi um dos primeiros colonizadores
que em busca de riquezas, se interessou em ficar definitivamente na região.
Ele chegou em 15 de maio de 1869 e instalou-se num lugar chamado Pasto
Grande onde era a Sede da Freguesia de São Francisco, no Rio Preto,
próximo
à
atual
cidade.
Devido a ataques constantes dos índios, em 1888, a sede da Freguesia foi
transferida para o lugar onde hoje está a cidade de Humaitá, com o nome
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Beem de Humaitá. .(IBGE).

O município fica distante aproximadamente 697 km da capital do Estado, Manaus. Ë
cortado pelas rodovias Transamazônicas (BR 230) e Manaus-Porto Velho (BR 319).
Imagem 1 - Estado do Amazonas – Município de Humaitá

1

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita
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No inicio do século XX, a cidade foi cenário do romance ―A Selva‖ do escritor
português Ferreira de Castro, que viveu no sul do Amazonas no período de sua adolescência;
dessa experiência escreveu a citada obra, assim descreve a cidade de Humaitá: ―O capim
atapetava as ruas, às casas de telha sucediam-se as de palha; tinha a sua capelazita e, por
orgulho, os paços do concelho, onde ainda dava cartas o português fundador‖.( FERREIRA,
1976,p.82)
Já em 1929 esteve em terras amazônicas o escritor Mario de Andrade. No livro de sua
autoria o Turista aprendiz, narra sua passagem na cidade e assim a apresenta:

―Humaitá é

logo uma simpatia deliciosa‖. A simpática cidade cresceu e segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e estatística sua população no ano de 2018 estimava-se em 54.001 (
cinqüenta e quatro mil e um) habitantes.
Em relação à economia, o município de Humaitá, tem uma economia voltada para o
setor primário, ou seja, as atividades econômicas produtivas estão vinculadas ao
desenvolvimento da agricultura, pecuária e ao extrativismo (vegetal, animal e mineral).
Destacam-se nesse setor, a pesca artesanal, o cultivo de milho, feijão, açaí, banana, cupuaçu,
mandioca e arroz, , a atividade de beneficiamento da castanha, pecuária de bovinos, a extração
de madeira e de ouro encontrado no Rio Madeira.
Em relação a educação, atualmente o município é composto de (01) Universidade
Federal do Amazonas – UFAM, (01) Universidade Estadual – UEA, (01) Instituto Federal de
Educação do Amazonas (IFAM), (12) escolas estaduais, sendo (10) na Zona urbana, e (02)
escolas indígenas; (12) escolas municipais na zona urbana, 14 escolas municipais na zona
rural e 14 escolas municipais indígenas, além de atender várias comunidades com o ensino
médio tecnológico.
Verifica-se que a maioria das escolas de Educação básica situa-se na zona rural do
município, atendendo a educação do campo e educação indígena.
A escola que ora iniciamos a pesquisa está localizada a 55 km da cidade de Humaitá,
é possível chegar à comunidade por via terrestre, o que a caracteriza como ―escola da
estrada‖. Muitas escolas rurais dos municípios do Estado do Amazonas, localizam-se as

833

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

margens dos rios e são conhecidas como escolas do beiradão, onde só se consegue chegar por
via fluvial, as viagens podem durar 3 dias de barco.
A escola da Estrada

2

pertence a rede municipal de ensino, foi criada há 8 anos, para

atender educação infantil e ensino fundamental I e II, atualmente recebe em média 80 alunos
oriundos de diversas regiões do país, filhos de pequenos agricultores que migraram para o sul
do Amazonas na esperança de adquirirem terras para viver3.

Entre pedras e sonhos: a alfabetização

No mundo ocidental onde predomina a escrita alfabética, convencionamos chamar o
processo de aprendizado/ensino da escrita e leitura de alfabetização, cuja definição tem sido,
historicamente, objeto de múltiplos estudos e intensas discussões.
No contexto atual o processo de alfabetização é compreendido como sendo de
natureza complexa, pois envolve muitas facetas (linguísticas, cognitivas, pedagógicas) e
múltiplas determinações (fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, educacionais)
(SOARES, 2003). É também considerado, enquanto processo de aprendizagem, de
apropriação de conhecimentos, como não individual, mas essencialmente, coletivo e
dialógico.
No Brasil, desde a década de 1980, as pesquisas sobre alfabetização têm crescido
consideravelmente, a partir dos estudos de Emilia Ferreiro com Ana Teberosky e
colaboradores4, dando origem ao paradigma psicogenético da língua escrita. Segundo as
teorizações da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky (1986) e Ferreiro (1986)
ancoradas nas ideias piagetianas, o aprendizado da escrita pelas crianças não envolve apenas
aspectos percepto-motores ou relativos à memorização, mas, essencialmente, elaboração
conceitual acerca da escrita e suas propriedades. Nessa perspectiva, a alfabetização, ou seja, o
2

Para preservar a identidade da escola vamos denomina-la de Escola da Estrada
De acordo com os relatos dos professores o lugar onde está situada a escola é um território de invasão de
terras.
4
Numa Nota Preliminar do livro Psicogênese da Língua Escrita, Ferreiro e Teberosky explicam que todos os
integrantes da sua equipe inicial de pesquisa deveriam ser co-autores da referida obra, o que foi impossibilitado
pelas dificuldades geográficas. Mesmo assim, elas destacam os nomes das pesquisadoras: Susana Fernández;
Ana Maria Kaufman; Alicia Lenzi e Liliana Tolchinsky (cf. FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p.VI).
3
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domínio dos processos de leitura e escrita dependem, fundamentalmente, da compreensão,
pelos aprendizes, de como o sistema funciona.
De acordo com este paradigma, durante o seu processo de alfabetização, as crianças
passam por três níveis de conceptualização da escrita, constroem hipóteses, entram em
conflito cognitivo e apresentam erros construtivos, característicos de cada etapa específica do
processo.
As ideias de Ferreiro e Teberosky possibilitaram uma reconfiguração da compreensão
do papel do aprendiz no processo de alfabetização, bem como da natureza da escrita enquanto
objeto de conhecimento. Para Carvalho (2005, p. 3):
Essas ideias contribuíram sobremaneira para a compreensão, tanto da escrita
não mais como puro e simples código ou transcrição da língua oral, como,
principalmente, de sua aprendizagem, concebida como inter/ação do aluno
com o modo de funcionamento do sistema de representação alfabético
através de produções efetivas de escritas nas quais pensa acerca de como se
escreve e, mediante os desafios cognitivos que tais tentativas impõem, vai
reconstruindo suas ideias sobre a escrita – sua natureza representativa, seus
elementos e suas regras de produção convencional. Nessa perspectiva, o
aprendiz é concebido como participante ativo no processo de aprendizagem.

Ao longo dos anos, com o desenvolvimento das pesquisas na área, a alfabetização tem
ultrapassado o simples significado de levar à aquisição do alfabeto (conceito etimológico
da palavra). Assim, não basta, apenas, ter o domínio das habilidades referentes à leitura e à
escrita, nem tampouco decodificar grafemas em fonemas (leitura) e de codificar fonemas
em grafemas (escrita); é, pois, necessário ao indivíduo buscar estratégias de uso dessas
habilidades, como forma de inserção nas práticas sociais de leitura/escrita do seu contexto,
essa é a premissa que norteia a perspectiva do letramento.
A partir da ideia de que o processo de aprendizagem da leitura e escrita não se reduz a
escola, ou seja, ele acontece em espaços intra e extra escolar, Gallart (2004) contribui para
refletirmos sobre os contextos de letramento que os sujeitos aprendizes estão inseridos

[...] a partir de uma nova concepção da aprendizagem na qual vemos o
processo de ler e escrever. O foco da leitura (e também da escrita) se
desloca de ser visto como um processo interativo entre o menino ou a
menina e o texto para uma interação entre os meninos, as meninas e as
diferentes pessoas adultas que estão ao seu redor em relação com esse texto.
O processo de interpretação, construção de significação e criação de sentido
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em relação ao escrito deixa de ser individual e se torna coletivo [...] a
alfabetização é realizada também na família, na rua e em outros contextos
não-escolares com todos os materiais e práticas letradas que se encontram
no ambiente do menino ou da menina. (GALLART,2004, p. 42)

Nos estudos sobre letramento o enfoque da pesquisa em língua materna deixa de
preocupar-se apenas com as questões sobre o ensino-aprendizagem no contexto escolar e vai
para além dos muros da escola, para a sociedade na qual as pessoas precisam vivenciar
práticas que envolvem os conhecimentos adquiridos (ou não) na instituição escolar, em seus
relacionamentos pessoais e sociais. Sendo assim, passou-se a considerar que a criança, imersa
em uma sociedade letrada, está constantemente envolvida em atos significativos de usos da
leitura e da escrita e que a escola, ao invés de criar situações artificiais para desenvolver essas
habilidades, deve ter participação central em oportunizar situações e usos de objetos
impressos que correspondam às formas pelas quais a escrita é utilizada verdadeiramente nas
práticas sociais.
Embora, os conceitos de alfabetização e letramento apresentem aproximações e
distanciamento muitos estudiosos da área chamam a atenção para a importância de se
alfabetizar letrando. ‖Ou seja, levar os alunos a apropriarem-se do sistema alfabético ao
mesmo tempo em que desenvolvem a capacidade de fazer uso da leitura e da escrita de forma
competente e autônoma, tendo como referência práticas autênticas de uso dos diversos tipos
de material escrito presentes na sociedade‖ (SANTOS e ALBUQUERQUE, 2007, p.95)
É da perspectiva descortinada por esse corpo de conhecimento plural a partir do qual
foram resignificadas as ideias sobre o processo de aprendizagem da linguagem escrita e
leitura que é possível interrogar-se acerca da complexidade/ desafios/dificuldades que se
impõe ao docente na pratica como professor alfabetizador.
Diante do exposto e embasadas na reflexão aqui empreendida, definimos nosso
objetivo de pesquisa: identificar quais desafios o professor tem enfrentado para alfabetizar
seus alunos nas comunidades rurais.
Os caminhos da pesquisa
Com o propósito de atingir o nosso objetivo, optamos pela abordagem qualitativa de
pesquisa, por considerá-la a mais adequada para o nosso trabalho. Nessa abordagem, os
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sujeitos do estudo não são reduzidos a variáveis isoladas ou a hipóteses, mas vistos como
parte de um todo, no seu contexto natural.
Utilizamos dois procedimentos para a construção dos nossos dados: o questionário,
com o objetivo de levantar informações acerca dos sujeitos da pesquisa, tais como: tempo de
docência, faixa etária; e a entrevista semi-diretiva, principal instrumento para a apreensão do
nosso objetivo.
A pesquisa foi iniciada com um convite da gestão da escola, para que eu enquanto
professora da universidade pudesse oferecer um curso de formação na área de alfabetização
para os professores de 1º a 5 º da Escola da Estrada. A queixa que nos foi apresentada foi a
seguinte: a maioria de nossos alunos não conseguem se alfabetizar até o 5º ano do Ensino
Fundamental e não sabemos o que fazer.
Diante dessa problemática propus oferecer o curso de formação, com encontros
quinzenais e a construção de uma proposta de alfabetização. Nossa primeira discussão partiu
da seguinte problemática: Quais os desafios têm enfrentado os professores para alfabetizar
seus alunos?
A estrada e seus desafios: o que dizem os professores caminhantes?
No primeiro momento foi aplicado um questionário com o objetivo de identificar o
perfil dos sujeitos : faixa etária, sexo, nível de instrução, tempo de atuação na educação e
vínculo empregatício.
A partir deste foi elaborado um quadro síntese com as informações coletadas, neste a
referência aos sujeitos da pesquisa será realizada através de codinomes, de modo a preservar
as suas identidades. Assim, passaram a se chamar Açai, Ingá, Bacaba, Tucumã, Biribá,
Cupuaçu, Pupunha, Camu-camu e Buriti5
Quadro 1 - Perfil dos colaboradores da pesquisa
Nome

5

Sex
o

Idade

Formação
inicial

Pós-graduação

Os nomes fictícios dos professores são frutos da Amazônia.
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Açaí

M

40 a 50 Normal
anos
superior

Filosofia
história

da 23 anos

Efetivo

Ingá

F

30 a 40 Pedagogia
anos

Mestrado
ciências
ambientais

– 7 anos

Efetivo

Bacaba

M

30 a 40 Matemática e anos
física

03 meses

Contrato

Tucumã

F

30 a 40 Pedagogia
anos

Psicopedagogia

7 anos

Efetivo

Biribá

F

30 a 40 Pedagogia
anos

Psicopedagogia

2 anos

Efetivo

Cupuaçu

M

30 a 40 Letras
anos

-

4 anos

Contrato

Pupunha

F

20 a 30 Pedagogia
anos

-

2 anos

Contrato

Camucamu

M

40 a 50 Normal
anos
superior

Alfabetização
linguagem

Buriti

M

30 a 40 Educação
anos
física

Educação
escolar

e 20 anos

Efetivo

física 12 anos

Efetivo

Analisando este quadro com o perfil dos sujeitos, podemos observar que todas as
professoras apresentam formação inicial de nível superior, a maioria na área de educação
inclusive com pós-graduação. O que pode significar uma formação inicial que lhes asseguram
certos conhecimentos da prática pedagógica. Como sugere Imbernón,( 2010): A formação
inicial deve fornecer bases para construir um conhecimento pedagógico especializado.
Também foi possível constatarmos que o tempo de atuação como professores é
significativo para a construção de saberes da prática, visto que, como lembra Tardif (2002) os
docentes levam em média de 1 a 5 anos para que seus saberes sejam consolidados; apenas 4
professores tem menos de 5 anos de atuação na docência. Outro aspecto positivo diz respeito
ao vinculo empregatício a maioria são professores efetivos.
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A fim de realizarmos uma análise temática dos nossos dados, esses foram organizados
através de um tema, uma categoria e uma subcategoria. Da leitura cuidadosa, emergiu o
quadro abaixo:
Quadro 2 – Categoria e Subcategoria da Docência em Alfabetização.

Tema

DDocência

Categoria

em

Subcategoria

1.Execução das aulas – falta de material
Os desafios experimentados didático;

alfabetização

2.Na
participação
das
alfabetização das crianças.

famílias

na

3. Na organização escolar e avaliação– ciclos e
a multiseriação
3

A categoria e subcategoria integrante da temática – ‗Docência em Alfabetização‘ –
dizem respeito às ‗Desafios experimentados‘ pelos professores alfabetizadores, no âmbito de
sua prática pedagógica.
Em relação a execução do trabalho docente, os professores relatam que falta apoio da
Secretaria Municipal de Educação na disponibilidade de material pedagógico , material
permanente e livros didáticos,
Existem livros didáticos na secretaria eu sei, porque já trabalhei lá. Mas,
eles não chegam nas escolas rurais. Eles chegaram agora. Temos apenas
uma impressora, depois que imprime 20 folhas começa a sair fumaça. A
gente precisa de um apoio maior ( Ingá)
Tem professores que tiram dinheiro do bolso para ornamentar a sala no
inicio do ano ( Buriti)

Diante dos relatos, o da professora Tucumã nos chamou atenção, por apresentar um
contraponto a fala dos colegas,
Eu ouço vocês falando desses desafios e fico pensando no tempo que eu
trabalhei nas escolas do beiradão, nós não falarvarmos em impressora, isso
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não fazia parte de nossa realidade, a realidade é outra. Outro dia estava
observando os presentes que eu recebia de minha família e dos amigos
quando trabalhava nas escolas ribeirinhas. Eu ganhei uma maquina de
datilografia de minha primeira professora e minha família me deu de
presente um mimeografo, era com isso que eu me virara para dá aula. Para
cada lugar é um desafio diferente.

Como se pode observar os desafios relativos à dimensão material pedagógico está
relacionada à condição material do desenvolvimento econômico-social em que se situam as
escolas, haja vista, como a professora Tucumã expôs, as escolas do beiradão as dificuldades
são maiores nesse aspecto. O sucesso escolar, em termos de plena realização de sua função
social e de garantia do direito à educação, depende muito da forma pela qual as questões
relativas execução do trabalho docente são tratadas.
Em relação à participação da família na alfabetização das crianças, os professores
descrevem que os alunos, em processo de alfabetização, não conseguem, em sua maioria, o
sucesso que elas gostariam que tivessem, por não ter a parceria dos pais em casa, na hora de
alfabetizá-los. Muitas vezes, essas famílias apresentam algumas limitações e ‗não serem
alfabetizados‘, por exemplo, é uma delas.
Na escola pública, principalmente, os alunos em sua maioria são desfavorecidos
economicamente, e tem uma vida repleta de dificuldades financeiras. A realidade dos alunos
da Escola da Estrada é ainda mais complexa, as famílias são oriundas de diversas partes do
país e ocupam território de invasão, o que ocasiona uma mobilidade permanente, haja vista,
os familiares estarem em um processo contínuo de mudanças em busca de onde morar e se
fixar. Outro problema relatado pelos problemas são os diversos arranjos familiares existem
entre as famílias.
Os alunos chegam lá, sem tomar café. A maioria das crianças é criada por
pai, avó, porque o pai está preso ou mataram. O aluno é empurrado, é
como se os pais dissessem agora é contigo. Não existe motivação dos pais,
os pais vêem a escola como creche ou um passa tempo. As vezes alguma
mãe fica um pouco na escola, mas logo decidem ir para casa. (Bacaba).
Por mais que o professor cante ilariê, não há estimulo das crianças. Mas o
pior é os pais não ajudarem, gostaria que tivesse o comprometimento dos
pais. (Camu-camu).
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A falta de acompanhamento dos pais é o mair desafio. O relacionamento
com os pais e com as crianças é outro problema eles querem agir na escola
igual lá fora. ( Biribá).

Todos os professores apontaram como o principal desafio a falta de acompanhamento
dos pais em casa nas atividades escolares. Como dito anteriormente as crianças se apropriam
dos conhecimentos pertinentes a leitura e a escrita interagindo com eles dentro e fora da
escola. ―O processo de alfabetização depende, cada vez mais da coordenação das
aprendizagens que se desenvolvem nos diferentes espaços e das relações das vidas dos
meninos e das meninas [...]‖.(GALLART,2004, p. 42)
As pesquisas sobre letramento revelam que mesmo não dominando o ato de ler e
escrever as pessoas ―[...] de certo modo já apresentam graus de letramento, uma vez que estão
imersas num mundo letrado e fazem uso, de uma forma ou de outra, da leitura e da escrita‖(
GARCIA, 2006, p. 72). Assim, mesmo vivendo em comunidades muito carentes as pessoas
alfabetizadas ou não participam de eventos de letramento, as famílias e as crianças da Escola
da estrada não é exceção.
No entanto, a comunidade ora investigada vive uma ―vida de urgências‖, buscando
fazer a travessia da vida, dando conta de um presente que se amplia e um futuro cada dia
mais incerto. Faltam-lhes certezas de inúmeras ordens, a certeza da comida, do lugar para
morar, da segurança, do remédio e do viver. Ao apresentar essa reflexão, estamos
caminhando no sentido de afirmar que a maioria dessas crianças só tem o espaço da escola
para aprender a ler e escrever, e conseqüentemente isso é um grande desafio. De acordo com
Ferreiro (1995,p. 34) ―[...] a escola tem a enorme responsabilidade de propiciar para as
crianças experiências de alfabetização que os pais estão na impossibilidade de lhes
proporcionar‖.
Na Escola da Estrada as turmas são organizadas de forma multisseriadas 6 e o sistema
de avaliação obedecem as normas dos ciclos7. Como vimos no quadro 1, existem professores
6

As turmas multisseriadas são formadas por alunos independentemente dos níveis de aprendizagem e têm um
único professor (na maioria das vezes), o qual fica responsável por sua organização em série/ano/ciclo. Santos e
Moura (2010) fazem um breve histórico das escolas de classes multisseriadas no Brasil utilizando as pesquisas
de Dilza Atta e Neves. Os autores mostram que elas surgiram no Brasil após a expulsão dos jesuítas, podendo
estar vinculadas ou não ao Estado, com professores que se deslocavam de um espaço ao outro (fazendas) para
alfabetizar as crianças. Nos espaços menores, vilas, sítios, uma pessoa que fosse considerada mais instruída
ensinava as primeiras letras. A Lei Geral do Ensino (1927), no Império, criou as salas multisseriadas que fossem
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com formação em matemática e letras , os demais são formados em Pedagogia e Normal
Superior. Para resolver o problema que professores sem a formação em pedagogia assumisse
uma sala de primeiro ao quinto ano, o atual diretor (formado em Ed. Fisica) organizou as
turmas de modo que os docentes de matemática e letras atuassem em suas respectivas áreas,
ou seja trabalham português e matemática em todas as turmas. Os pedagogos ficam
responsáveis pelas disciplinas de História, Geografia, Artes, Ensino Religioso, Educação
Física e Ciências.
A nosso ver, essa organização pode dificultar o trabalho pedagógico, ao deixar o
processo de alfabetização nas mãos dos professores que não tiveram formação nessa área
especifica. Como relata o professor formado em Letras
O primeiro desafio é a minha a formação. Eu sou formado em letras. Eu fui
formado para trabalhar com adolescentes e não com crianças. (Cupuaçu)

Em relação aos ciclos um professor destacou em sua fala que os desafios propostos
pelo sistema ciclos,

necessárias para ensinar as crianças, por meio do Método Lacasteriano (que propagava o chamado Ensino Mútuo
ou Monitorial como consta na Lei). A partir de 1920, surgiram os Grupos Escolares (que inicialmente
funcionavam de forma que o professor dava aulas na sua residência, ocasionalmente ocupava outro espaço e
somente mais tarde foram construídos os edifícios específicos para se tornarem escolas) com o ensino seriado,
onde as crianças eram separadas por sexo. Na área rural e nas vilas, permaneceram as escolas isoladas,
multisseriadas. Os Grupos Escolares foram responsáveis por mudanças como: arquitetura própria, fragmentação
e mais controle do tempo pedagógico. Foram criados agrupamentos supostamente homogêneos para o
atendimento dos alunos, a seriação e a uniformização dos conteúdos e a figura do diretor. Os autores lembram
ainda que, até a década de 1970, a responsabilidade pela instrução pública era dos governos estaduais. Após,
houve um sistema de progressão, e, aos poucos, foi sendo organizada pelos governos municipais. Em meio a
todo o contexto da Constituição de 1988, amplia-se toda a estrutura da educação e ―[...] destacam-se a criação de
novas escolas, a implantação de políticas de transporte estudantil e nucleação escolar e as ações de coordenação
pedagógica, que pouco a pouco, vai instituir um maior controle e racionalização do trabalho pedagógico das
escolas, entre as quais as escolas de classes multisseriadas‖ (SANTOS; MOURA, 2010, p. 43). Assim, o trabalho
do professor passa a ser supervisionado e as aulas, que antes eram elaboradas e ministradas pelo professor de
acordo com seus critérios, passa a cumprir padrões, normas, de cunho neoliberal impostos pela Secretaria. Nesse
contexto, tentando desviar das dificuldades, os professores criam a ―seriação da classe multisseriada‖. (
FRANCO, 2018,p.22).
7

Os ciclos são organizados por idade e utilizam a progressão continuada, Nele, o estudante tem tempo maior do
que o ano letivo para aprender e recebe reforço quando suas dificuldades são detectadas. Assim, pode seguir no
seu ritmo.
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Eu tenho 20 anos de educação. A maioria desse tempo fui professor dos
primeiros anos. Antes dos ciclos eu me sentia um professor alfabetizador.
Antigamente as crianças tinham mais vontade de aprender, depois que foi
colocado o sistema de ciclos os alunos não são reprovados, assim os pais e
as crianças não se interessam porque sabem que vão ser aprovados. É uma
catástrofe. (Camu- Camu).

Essa questão está intrinsecamente relacionada aos desafios de avaliar. O ensino por
meios ciclos propõe uma mudança de paradigma no método tradicionalista de avaliação. Até
a metade da década de 1990 do século XX, quando o ensino brasileiro era organizado por
seriação, 51% (cinqüenta e um por cento) das crianças eram reprovadas na primeira série.
Essa realidade permaneceu inalterada até a implantação dos ciclos básicos por alguns
sistemas de ensino, no início, por São Paulo (1984) e Minas Gerais (1985), depois várias
outras unidades federativas e municípios adotaram os ciclos nos anos seguintes. Essa
organização consistia no ensino em ciclos, de alfabetização e sistematização, ambos com dois
anos de duração. A criança ao ingressar no ensino fundamental I, teria dois anos 8 para se
alfabetizar sem que houvesse reprovação, Os ciclos compreendem um espaço de tempo
escolar que vai além das séries anuais, representando uma alternativa de cessar a excessiva
fragmentação curricular, respeitando o tempo de aprendizagem do individuo.
O documento de apresentação do Programa de formação de professores
alfabetizadores – PROFA esclarece as idéias que norteam a organização escolar por ciclos,
A iniciativa de flexibilizar o tempo escolar considerando o necessário tempo
de aprendizagem de alunos com diferentes níveis de conhecimento poderia
garantir, no início da escolaridade, que a escola funcionasse como um
ambiente alfabetizador de fato, permitindo o contato freqüente e
significativo com situações de leitura e escrita destinadas tanto à
aprendizagem do código alfabético como dos usos da língua portuguesa.
Nesse contexto, os alunos teriam a chance de um percurso de aprendizagem
contínuo ao longo de um ciclo básico (geralmente com duração de dois
anos), sem o prejuízo de uma eventual retenção ao final da 1ª- série sempre
que ainda não estivessem completamente alfabetizados – o que até então
obrigava os retidos a recomeçarem tudo de novo no ano seguinte, como se o

8

Após a lei 11.274/2006 que instituiu o ensino fundamental em 9 anos, as crianças passaram a ter 3 anos para
se alfabetizar a partir dos 6 anos de idade.
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fato de terem sido retidos significasse que nada de importante haviam
aprendido. ( BRASIL, 2001,p.11)

Nessa perspectiva, o professor acompanharia o aluno por 2 (dois) anos no seu
processo de alfabetização, avaliando seu progresso e suas dificuldades.
Entretanto, a organização de ensino em ciclos não alcançou os resultados esperados na
maioria das escolas onde foi implantado, por inúmeros motivos, entre estes podemos elencar:
a cristalização de uma cultura de reprovação ( a idéia de promoção automática, não não é
bem aceita pela opinião pública de um modo geral); desconhecimento por parte do professor
das necessidades reais dos alunos; o não acompanhamento do professor com a turma por 2
anos e as dificuldades em ensinar em turmas ―heterogêneas‖ ( no sistema de série existia a
idéia que podia-se uniformizar as turmas a partir dos níveis de aprendizagem).
Quando analisamos a questão do ponto de vista da aprendizagem, ou seja, da
apropriação da leitura e escrita nos primeiros anos do ensino fundamental, verificamos que na
essência quase nada mudou: se antes os alunos ficavam reprovado infinitas vezes por não ter
se alfabetizado, agora ele avança na escolaridade em análoga condição – sem aprender a ler e
escrever.
Isso significa que o problema não é a progressão continuada; o problema é a escola
não consegue lidar com a heterogeneidade, haja vista serem as crianças das classes populares
as que não aprendem a ler e escrever na idade certa.
Diante dessa complexa tarefa que é alfabetizar, estudos mostram a importância do
saber/fazer do professor. De acordo com Leal (2005, p.91) o professor alfabetizador precisa
ter muitos tipos de saber,
Assim, para exercermos nossas funções de professores(as)alfabetizadores(as), é preciso que tenhamos muitos tipos de saber: (1) o que
é alfabetização, articulando tal conceito ao de letramento, para garantirmos,
de fato, a formação de alunos leitores e produtores de diferentes espécies de
textos; (2) o que é esse objeto de ensino, a escrita alfabética, além de
compreendermos o que é texto, gênero textual e termos concepção clara
sobre os princípios gerais que adotamos nos processos de ensino e de
aprendizagem; (3) quais são as hipóteses que os alunos elaboram e,
conseqüentemente, o que sabem e não sabem ainda sobre a escrita
alfabética, sabendo diagnosticar com clareza o grau de conhecimento que
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possuem sobre o sistema, além de conhecermos o grau de letramento1
desses alunos e os tipos de evento de letramento de que fazem parte; (4) os
percursos que fazem na apropriação desse sistema e as estratégias de
aprendizagem que utilizam, articulando a aprendizagem do sistema às
aprendizagens gerais sobre o funcionamento da língua e sobre os textos; (5)
os tipos de intervenção didática que são utilizados para ajudá-los a percorrer
esses caminhos, assim como as conseqüências dessas diferentes
intervenções pedagógicas; entre outros

É a partir dessa perspectiva que nos propomos a dialogar com os professores da
Escola da Estrada na elaboração de uma proposta de alfabetização que contribua para que
nossas crianças se alfabetizem nos 3 primeiros do Ensino Fundamental.
[...] todo aprendizado não se faz de imediato, mas mediado em interações
sociais em que a experimentação compartilhada vai possibilitando a
transformação gradativa de formas de pensar e agir, não se muda uma
prática apenas com discurso, mas com efetivas condições em que sejam
possíveis as mudanças de ideia e de postura. ( MEDEIROS,2010,p.90).

O projeto de pesquisa e extensão inicialmente foi planejado para 2 anos, no entanto,
pretendemos avaliá-lo a cada semestre a partir dos resultados obtidos ampliarmos ou não.
Conclusões provisórias: onde a estrada me faz chegar
Como podemos perceber, as dificuldades apresentadas pelos professores da Escola da
estrada estão intrinsecamente ligadas umas às outras, expondo a extrema dependência entre
cada um desses pontos; Execução das aulas – falta de material didático; 2.Na participação das
famílias na alfabetização das crianças. 3. Na organização escolar e avaliação– ciclos e a
multiseriação.
Sabemos que alfabetizar crianças não é fácil, mas consideramos as reais contribuições
que este trabalho poderá oferecer aos futuros professores afabetizadores do município de
Humaitá- AM.
Iniciamos e continuamos esse trabalho refletindo que é preciso enfrentar esse desafio,
pois, como defende Sampaio (2008, p.105): ―A alfabetização das crianças das classes
populares é parte do movimento contra-hegêmonico em uma sociedade como a nossa – ainda
seletiva e excludente. Disso não podemos nos esquecer!‖.
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Ensino da oralidade: ênfase na valorização dos textos de tradição oral nos
materiais do PNAIC - 2013.
Júlia Teixeira Souza
Universidade Federal de Pernambuco

Resumo: Analisaremos a abordagem e as orientações didáticas dadas à dimensão ―Valorização dos
Textos de Tradição Oral‖ para o ensino da oralidade nos materiais didáticos que compuseram o
programa de formação continuada Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em
2013. Baseamo-nos em alguns estudos relacionados ao ensino da língua portuguesa e da oralidade; e
concepção de formação continuada: Bakhtin (2010); Schneuwly e Dolz (2004); Leal, Brandão e Lima
(2012); Freitas (2007), Ibernón (2009), Tardif (2014) etc. Realizamos a análise de conteúdo
(BARDIN, 1977) dos 36 cadernos utilizados na formação do PNAIC. Todos os cadernos
mencionaram a dimensão valorização dos textos de tradição oral, ora relacionando a outros eixos da
língua portuguesa, como apropriação do sistema de escrita, ora inteiramente relacionada ao eixo oral.
Apesar do direcionamento para outros eixos da língua, o material apresentou reflexões pertinentes
reconhecendo a importância desses gêneros tradicionalmente orais dentro da sala de aula.

Palavras-chaves: Formação docente. Ensino da oralidade. Textos da tradição oral.

Introdução

A necessidade de abordagem sistemática do eixo oral em sala de aula vem sendo
alertada por diversos pesquisadores, há algum tempo (Schneuwly e Dolz, 2004; Marcuschi,
2005; Magalhães, 2007; Leal, Brandão e Nascimento, 2010; Leal, Brandão e Lima, 2012), no
entanto, ainda há muito que fazer para que esse trabalho seja efetivado na sala de aula.
Segundo Magalhães (2007) as alterações desejadas no ensino da língua portuguesa
cresceram nos últimos anos, contudo o ensino da linguagem oral ainda não é muito frequente
na sala de aula, e, mesmo diante das contribuições acadêmicas por meio de pesquisas sobre o
desenvolvimento da fala e sobre a língua, os professores não possuem clareza sobre como
conduzir tal ensino.
As discussões relacionadas ao trabalho sistemático com a oralidade, diferente dos
demais eixos da língua, tem uma discussão muito recente, apenas no final de 1990, com a
chegada dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), esse eixo ganhou espaço nas
discussões sobre o ensino da língua portuguesa.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa afirma que
.
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Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acesso a
usos da linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam
controle mais consciente e voluntário da enunciação, tendo em vista a
importância que o domínio da palavra pública tem no exercício da
cidadania. (BRASIL, 1998, p.67)

Nesse sentido, precisamos compreender que a escola não ensina apenas a falar, mas
como utilizar esta fala em determinadas situações de uso da língua que são demandas sociais
e que exigirão a escolha de um modelo adequado que facilite a comunicação.
Dolz, Schneuwly e Haller (2004) alertam sobre a necessidade de o professor
possibilitar aos alunos o acesso a um maior repertório de gêneros orais, assim como acontece
no ensino da escrita, permitindo que os alunos reflitam sobre o uso oral da língua em
situações de usos semelhantes às que irão se deparar fora da escola.
É de grande relevância o desenvolvimento de um ensino sistemático dos gêneros
orais, tanto os informais utilizados no dia a dia, quanto os gêneros pertencentes às esferas
sociais públicas, pois estes possuem maior grau de complexidade. Scheneuwly (2004, p. 147)
afirma que a escola precisa desenvolver situações de ensino do oral que levem os estudantes a
―ultrapassar as formas de produção oral cotidiana para confrontá-las com outras formas mais
institucionais, mediadas, parcialmente reguladas por restrições exteriores‖, por isso, é preciso
ficar claro para os professores o que deve ser ensinado no eixo da oralidade e como deve ser
ensinado.
Recentemente, Leal, Brandão e Lima (2012) identificaram as diferentes dimensões
que envolvem o desenvolvimento da linguagem oral, são elas: (1) valorização de textos de
tradição oral; (2) variação linguística e relações entre fala e escrita; (3) oralização do texto
escrito; (4) produção e compreensão de gêneros orais. Segundo as autoras citadas, todas
essas dimensões devem ser abordadas em sala de aula.
Em recente levantamento feito em anais de congressos brasileiros e revistas científicas
(ANPED, COLE, Revista Brasileira de Educação, Revista Bakhtiniana, Revista Brasileira de
Estudos Pedagógicos, Educação em Revista - UFMG, Linguagem em (Dis)curso, Educação e
Pesquisa - USP), constatamos que não há investimento acadêmico em estudos relacionados à
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didatização do eixo oral, existe grande ausência de estudos relacionados ao ensino da
oralidade.
Dentre cerca de 900 trabalhos publicados entre 2000 e 2013 em todas as edições,
apenas 05 pesquisas estavam relacionadas ao eixo oral e seu ensino. Também buscamos nos
bancos de dissertações e teses da UFPE e da Capes, nos anos citados acima, no qual
identificamos que dentre uma média de 400 pesquisas publicadas, apenas 10 trabalhos
estavam direcionados ao eixo oral e seu ensino.
Diante disso, observamos que apesar da comunidade científica ter demonstrado
interesse pelo estudo da linguagem oral, ainda há pouca atenção para o seu estudo como
objeto de ensino. Além disso, muitos estudos apresentam foco na oralidade como eixo de
suporte para outras aprendizagens (aprendizagem da escrita e/ou produção de textos escritos).
Dessa forma, as pesquisas sobre Língua Portuguesa e seu ensino tem se ausentado do
trabalho com o eixo oral e suas diferentes capacidades linguísticas e comunicativas, deixando
de contribuir com concepções sobre este eixo e sua didatização, deixando de colaborar com
reflexões importantes para a prática docente, bem como para as políticas de formação de
professores e formulação de documentos curriculares, como já referimos anteriormente.
Além dessas constatações, Guimarães, Souza e Leal (2011), desenvolveram uma
pesquisa que tinha como objetivo investigar as opiniões acerca das professoras da Rede
Municipal de Camaragibe – PE sobre as orientações dadas para o ensino da oralidade na
proposta curricular que orienta o trabalho da rede.
Nessa pesquisa, as autoras constataram que as docentes receberam poucas orientações
do documento curricular da rede que atuaram, no sentido de como desenvolver na sala de
aula um ensino sistemático com o eixo da oralidade, além disso, essas orientações não foram
significativamente exploradas nas formações continuadas que essas docentes participaram até
o período de desenvolvimento da pesquisa.
Nesse estudo buscamos analisar a dimensão ―valorização dos textos de tradição oral
para ensino da oralidade‖ presentes nos materiais didáticos que fizeram parte da formação do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no ano de 2013. De modo mais
específico, procuramos verificar se os materiais de formação dos professores do PNAIC
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abordavam essa dimensão e se apresentavam algumas orientações específicas sobre como
trabalhar a dimensão na sala de aula.
Analisar o material do PNAIC se justifica por esse ter sido um programa de formação
de professores realizado em âmbito nacional, assim, por acreditarmos que a discussão sobre
oralidade merece um debate mais amplo com os professores, o espaço da formação
continuada seria um ambiente propício para tal debate.
Para atingir o objetivo deste estudo mapeamos os 36 cadernos que compõem os
materiais didáticos utilizados na formação do PNAIC 2013. Os dados foram analisados a
partir da análise do conteúdo de Bardin (1977).
Formação docente e ensino da oralidade: algumas reflexões
A discussão sobre a formação continuada

no Brasil tem ganhado muito espaço,

sendo vista como uma das principais responsáveis pela melhoria do ensino nas diversas áreas
do conhecimento e nos diversos espaços escolares (FREITAS, 2007; FERREIRA, 2007;
CHARTIER, 2007).
Um dos motivos que impulsionou esse debate foi o baixo índice de desempenho no
processo de alfabetização, acreditando-se, assim, que para reverter esse índice era preciso
investir na formação dos professores.
Ao longo dos anos o conceito de formação continuada veio sofrendo alterações de
acordo com os paradigmas de educação que surgiram. Segundo Kincheloe (1997, p. 99 apud
FREITAS, 2007, p. 20) esse conceito foi fomentado por paradigmas distintos, que traziam
visões diferenciadas sobre esse processo de formação em serviço e sobre os professores.
Dentre várias concepções, concordamos com Freitas (2007) ao apontar como modelo
ideal de concepção de formação, o modelo orientado para a pesquisa, na qual as formações
dos professores devem ser organizadas de modo que desenvolvam nos docentes a
―imaginação pedagógica‖ e a consciência auto reflexiva, social e crítica. A autora aponta que
esse processo formativo é norteado principalmente pelos conceitos de reflexão e de ―ensino
reflexivo‖, ou seja, o seu objetivo é construir uma epistemologia da prática, desenvolvendo
no professor a habilidade de analisar sua própria prática quando se deparar com situações de
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incertezas e conflitos, buscando a partir do saber orientar sua prática para um desfecho
positivo.
Rosa, Pessoa e Leal (prelo) ressaltam que as formações continuadas precisam
desenvolver um trabalho que valorize o professor como agente de sua própria formação, é ele
que, a partir do que lhe é apresentado, deve escolher os conteúdos que entrarão ou não na sua
prática. Para isso, é imprescindível reconhecer a importância e a diversidade dos saberes
envolvidos no trabalho docente. Esse modelo de formação continuada contribui para o
processo de reflexão e mobilização de saberes.
Diante disso, nos questionamos sobre qual o espaço que a oralidade vem tendo nos
programas de formação continuada.

Seria importante que as formações continuadas

pudessem reconhecer as práticas orais como objeto de ensino, tendo em vista que é um
processo bastante complexo e que não teve sua legitimidade ainda inteiramente assegurada.
Possibilitando assim, situações nas quais os docentes entrem em contato com a concepção de
ensino do eixo oral de forma sistemática e direcionada para a aprendizagem de habilidades de
planejamento e compreensão da fala, bem como momentos de socialização de saberes e
experiências exitosas, colaborando para a legitimação desse eixo na prática em sala de aula.
Dolz, Schneuwly e Haller (2004) alertam sobre a necessidade de compreender as
particularidades do oral, e que ela precisa ser vista como um fenômeno heterogêneo da
língua, pois tem diversas características e é preciso entendê-las para ensiná-las.
Acreditamos na relevância do desenvolvimento de um ensino sistemático dos gêneros
orais, especialmente os gêneros pertencentes às esferas sociais públicas, pois estes possuem
maior grau de complexidade. Porém, para que isso se estabeleça, os professores precisam ter
consciência do que ensinar nesse eixo, assim, acreditamos na necessidade de aumentar a
discussão sobre os objetivos de ensino da oralidade que abarcam seu desenvolvimento na sala
de aula.
Em relação à dimensão ―valorização de textos da tradição oral‖, foco deste artigo,
Leal, Brandão e Lima (2012) afirmam que é preciso levar os alunos a refletirem sobre os
diferentes modos de participação social e valorizar os textos que fazem parte da cultura,
sendo estes originados e transmitidos de geração a geração oralmente, como a lenda,
parlenda, trava-língua, contos de assombração, receitas culinárias, instruções de jogos etc.
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Assim, as crianças ―podem se beneficiar e se sentir mais valorizadas, se perceberem que
aqueles textos que fazem parte de sua comunidade também podem transmitir conhecimentos
importantes por meio da fala, assumindo o papel de produtores de cultura‖ (LEAL;
BRANDÃO; LIMA, 2012, p. 16).

Percurso metodológico
Para atingirmos os objetivos propostos neste artigo analisamos os 36 Cadernos de
formação do PNAIC 2013. Para isso, realizamos os seguintes procedimentos:
1.

Leitura inicial dos cadernos para mapear em quais unidades ocorre orientações sobre a

dimensão valorização dos textos de tradição oral;
2.

Leitura detalhada dos cadernos, para responder questões como:



Como o ensino da valorização dos textos de tradição oral aparece nesse material?



Os cadernos trazem orientações sistemáticas para o trabalho com esta dimensão de

ensino da oralidade?


Apresentam objetivos referentes ao trabalho com a valorização dos textos de tradição

oral? Quais são?


Apresentam orientações metodológicas para o ensino deste eixo? Quais são?

3.

Síntese interpretativa dos resultados obtidos.
Nossa análise foi desenvolvida a partir da análise do conteúdo de Bardin (1977), de

acordo com esse autor a análise do conteúdo não é somente um instrumento metodológico,
mas uma serie de ―leque de apetrechos; ou, com maior rigor, um único instrumento, mas
marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito
vasto: as comunicações‖ (BARDIN, 1977, p. 31).
O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um programa de
formação continuada para professores dos anos iniciais do ensino fundamental das redes
públicas do país. O programa é um compromisso assumido pelo governo federal, estados e
municípios, e apresenta como objetivo alfabetizar crianças até os 8 anos de idade.
O PNAIC apresenta ações apoiadas em quatro eixos de atuação (BRASIL. 2012a):
1. Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores;
2. Materiais didáticos e pedagógicos;
852

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

3. Avaliações sistemáticas;
4. Gestão, mobilização e controle social.
O

primeiro

eixo,

―Formação

continuada

presencial

para

os

professores

alfabetizadores‖, visa desenvolver formação continuada para todos os professores do país,
explorando sempre atividades práticas, em encontros presenciais.
Em 2013 a formação foi realizada tomando por base um material produzido
especificamente para esse fim. Esse material apresenta 36 cadernos elaborados para dar
suporte às discussões e aos momentos de estudos durante a formação. Esses cadernos são
divididos em: Ano 01, Ano 02, Ano 03 e Educação do Campo, que chamaremos de
modalidades. Cada modalidade é composta por oito cadernos que correspondem às unidades
do programa.
Além destes cadernos, existe o Caderno de Educação Especial; o Caderno de
Avaliação no Ciclo de Alfabetização: reflexões e sugestões; o Caderno de Formação de
professores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e o Caderno de
Apresentação.
Os cadernos são organizados por meio de temáticas, discutindo os quatro eixos de
ensino da língua. Apresentam um arranjo bem diversificado, trazendo comentários gerais
sobre todos os eixos de ensino ao longo das discussões, além disso, indicam objetivos de
trabalho para cada eixo, traz ampla sugestão de atividades, sequências didáticas e projetos
didáticos que contemplem todos os eixos; oferecem relatos de experiências de professores das
redes municipais, exemplos de instrumentos avaliativos; Ainda, proporcionam uma ampla
mobilização de teorias e conceitos essenciais para a construção de um trabalho com todos os
eixos da língua.
A concepção de língua presente nos cadernos é a sociointeracionista, ou seja, nesses
materiais destaca-se uma concepção de língua como objeto de interação humana, a
comunicação é construída a partir do seu contexto social e das necessidades de interação do
sujeito (BAKHTIN, 2010). Em vários momentos dos cadernos podemos perceber a
preocupação em tornar o aluno sujeito da comunicação, o trecho abaixo retirado do caderno
do Ano 01, retrata isso:
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Nessa perspectiva, defendemos que as crianças possam vivenciar, desde
cedo, atividades que as levem a pensar sobre as características do nosso
sistema de escrita, de forma reflexiva, lúdica, inseridas em atividades de
leitura e escrita de diferentes textos (BRASIL, 2012b CADERNO 01:
UNIDADE 01, p. 22).

Em seguida, buscamos identificar como os cadernos da formação abordam as
dimensões de ensino da oralidade, especificamente a dimensão Valorização dos textos de
tradição oral, apresentaremos a seguir alguns resultados encontrados.
A dimensão do ensino da oralidade ―valorização dos textos de tradição oral‖ presentes
nos cadernos do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa
Em relação à valorização dos textos de tradição oral, observamos que os cadernos
dedicam atenção a esses textos, ressaltando em diversos momentos a necessidade de ensino
da Língua Portuguesa a partir dos gêneros da tradição oral tanto para o eixo oral, quanto para
os demais eixos de ensino.
Os textos da tradição oral estão presentes em todas as modalidades dos cadernos (ano
01, ano 02, ano 03, cadernos do Campo e nos cadernos complementares), seja nos textos
escritos por autores, com um aprofundamento mais teórico, como também figurando algumas
atividades em relatos de experiência de professores.
A dimensão estudada teve uma frequência de 30 aparições no decorrer de todos os
cadernos. Nota-se que duas modalidades dos cadernos apresentaram maior frequência de
abordagem dessa dimensão, os cadernos do ano 01 (10 abordagens) e os cadernos do Campo
(13 abordagens).
Os cadernos do ano 01 abordaram a vertente mais estrutural desses textos, destacando
sempre os sons e os jogos com as palavras que os textos possuem e suas potencialidades para
o ensino do sistema de escrita alfabética. Já os cadernos do Campo abordaram sua vertente
mais social, ressaltando a sua relevância para a sociedade, seu modo de produção e a
importância desses textos para determinados grupos sociais, apontando a necessidade de
valorizá-los em muitos momentos e, trazendo com isso maior discussão dentro do eixo oral,
estando em concordância com o que Leal, Brandão e Lima (2012) propõem para o trabalho
com os gêneros do patrimônio oral.
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Podemos compreender melhor a distribuição da abordagem por eixos no quadro
abaixo:
QUADRO 01: Frequência de uso dos textos do patrimônio oral para cada eixo nos
cadernos do PNAIC
Ano

Análise

Produção

linguística/

textos escritos

de Leitura

Oralidade

Indicação dos textos sem
menção aos

Apropriação

eixos

o SEA
01

0
4
0
1
0
1
0
1
0
7

02
03
CAMP
O
TOTA
L

0
1
0
0
0
0
0
2
0
3

02
02
01
02
07

0
3
0
0
0
1
0
7
1
1

00
00
01
01
02

Como podemos observar no quadro acima, os textos da tradição oral foram
trabalhados em todos os anos e eixos, além de ter aparecido em dois momentos sem
direcionamento explícito a algum dos eixos. Nos cadernos do Ano 01, como falamos
anteriormente, teve um índice alto de abordagem (11 aparições) dos textos de tradição oral
em relação aos outros anos do ensino regular. Nesses cadernos, a valorização do texto de
tradição oral foi relacionada ao eixo de Apropriação do Sistema de Escrita em 04 momentos,
já para o eixo oral apresentou 03 menções à dimensão.
O uso desses textos relacionados ao ensino da escrita foi mais sistemático e inserido
em situações ou orientações práticas de ensino. Já em torno do eixo oral, observamos que
houve indicações repetidas do direito de aprendizagem no decorrer dos cadernos, portanto, a
abordagem foi rápida e sem muita relação empírica. Acreditamos que isto aconteceu por se
tratar do ano em que todas as atenções estão voltadas para que o aluno comece a refletir sobre
os princípios do Sistema de Escrita Alfabética (SEA).
Além disso, diante das características sonoras dos textos tradicionalmente orais, ficou
claro que os autores buscaram enfatizar, nesse caderno/ano, seu uso em busca de garantir aos
alunos maior contato com gêneros desse tipo, facilitando assim, o trabalho de consciência
fonológica.
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Os trechos abaixo figuram essa abordagem:
No primeiro momento, lemos para a turma um cartaz com a parlenda e a
ilustração iguais as do livro. Destacamos a palavra TATU. Perguntamos à
turma se alguém sabia o que era um tatu. A maioria disse que sabia [...] foi
assim que introduzimos o gênero textual PARLENDA, além de refletir
sobre a questão sonora da rima, que já tínhamos explorado em outra aula,
com um poema (BRASIL, 2012d, Ano 01: Unidade 03, p.30).

Em relação a tais aspectos, Morais (2012) defende a importância das crianças
entrarem em contato com os textos poéticos da tradição oral (cantigas, quadrinhas, parlendas
etc.), visto que os aspectos sonoros como rimas, aliterações, repetições e outros recursos que
produzem efeitos sonoros, aliados ao fato de as crianças os terem na memória, permite uma
rica exploração dos efeitos sonoros, acompanhada da escrita das palavras, favorecendo a
apropriação do SEA (MORAIS, 2012, p. 93-94).
Além do eixo de apropriação do sistema de escrita, observamos a indicação dos textos
da tradição oral para o trabalho com os eixos de leitura (07 aparições) e produção de textos
escritos (03 aparições).
No eixo da leitura, o uso dos gêneros culturalmente produzidos foi indicado,
principalmente, para o desenvolvimento de habilidades de fluência da leitura. Como esses
gêneros são ricos em sonoridades e exigem bastante da fluência, do ritmo e da entonação,
eles possibilitam o trabalho com a leitura e também com a oralidade.
Em relação a esse trabalho, Leal, Brandão e Lima (2012, p. 17) destacam que as
brincadeiras de roda, atividades de dizer parlendas e trava-línguas contribuem para
―desenvolver a fluência e articulação das palavras, aspectos importantes para a expressão
oral‖. Dessa forma, ressaltamos que apesar dos cadernos destacarem o uso desses gêneros da
tradição oral para o desenvolvimento de habilidades voltadas para leitura, o trabalho também
favorece o desenvolvimento da oralidade.
No que diz respeito ao eixo oral, que é o foco da nossa análise, ressaltamos que os
cadernos também apresentam uma preocupação com o ensino da dimensão dentro do que ela
propõe: ocorreram 11 indicações dessa dimensão em todos os cadernos analisados contudo,
como afirmamos anteriormente, observamos que as aparições nos cadernos dos anos
regulares (ano 01, 02 e 03) foram mais conceituais, apontaram mais a importância da
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dimensão do que indicações de atividades ou relatos de experiências, assim como ocorreu
para outros eixos.
Observamos ainda que os dois quadros de direitos de aprendizagem de Língua
Portuguesa e Oralidade, apresentados pelos materiais, destacam a necessidade de valorizar e
utilizar os gêneros do patrimônio cultural e levar os estudantes a apreciá-los em diversos
momentos de ensino da língua, o direito abaixo extraído de um dos quadros, figura isso:
Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do
patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava
línguas (BRASIL, 2012b, Ano 01: unidade 01 p. 32).
Portanto, o ensino dessa dimensão é priorizado para todos os anos do ciclo de
alfabetização, tendo como objetivo consolidá-lo até o terceiro ano deste ciclo e podendo ser
trabalhado com os diferentes eixos da língua.
Em relação a sua presença nos cadernos do ano 02 e 03, percebemos que a abordagem
voltada para a oralidade foi quase nula, e as poucas menções foram relacionadas aos demais
eixos. Apenas no ano 03 encontramos uma discussão conceitual sobre a dimensão,
apresentamos o trecho abaixo:
A dimensão ―valorização dos textos de tradição oral‖ engloba a reflexão
sobre a importância da oralidade nas diferentes instâncias de participação
social e a valorização de textos que fazem parte da cultura brasileira e que
foram originados e difundidos na modalidade oral, como muitas receitas
culinárias orais, lendas, parlendas, trava-línguas, canções infantis e outras
(BRASIL, 2012e, ANO 03: UNIDADE 02, p. 18).

Os cadernos do Campo apresentaram 13 abordagens sobre esta dimensão, uma
quantidade elevada, bem como os cadernos do ano 01 (11 aparições). Entretanto, quando
comparamos a forma como essa dimensão foi abordada nestes cadernos e nos cadernos do
ano 01, observamos que nos cadernos do Campo, 06 dessas aparições, foram feitas em torno
do eixo oral, enquanto que nos cadernos do ano 01 as indicações realizadas em torno do eixo
oral foram apenas o apontamento dos direitos de aprendizagem e a repetição do mesmo no
decorrer dos textos e no instrumento de avaliação. Já nos cadernos do Campo, os textos
tradicionalmente orais foram muitas vezes objetos de reflexão, vejamos um exemplo abaixo:
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Um exemplo de cultura oral que passou a ser registrada e constitui
expressiva arte popular é a literatura de cordel. A linguagem, os símbolos, a
força da oralidade presentes no cordel constituem material textual
significativo para as populações do campo, por meio do qual as crianças
podem ser levadas a refletir tanto sobre os aspectos materiais da língua
escrita, como também a desenvolver sua oralidade, musicalidade,
interpretação cênica, etc. (BRASIL, 2012f, Campo: Unidade 01, p. 29).

Como observamos no trecho acima, os cadernos do Campo trouxeram um
aprofundamento para o ensino dessa dimensão voltado para o eixo oral, detalhando as
habilidades a serem trabalhadas e, sobretudo, a importância de levar os alunos a refletirem
sobre esse texto construído socialmente.
Em outros momentos, a dimensão esteve presente em indicações de atividades como,
por exemplo, o trabalho com contos ou brincadeiras infantis que passaram de geração para
geração, como apresenta o extrato abaixo:
Ainda no âmbito da leitura, poderíamos sugerir trabalhos com foco em
contos de assombração e ―causos‖. Tais gêneros, que aparecem tanto na
modalidade oral quanto escrita, podem aproximar as crianças do universo
dos textos da ordem do narrar.
[...]Há, ainda, por outro lado, um conjunto de rezas, receitas culinárias,
descrição de brincadeiras, que merecem atenção, pois vem se perdendo ao
longo do tempo e, com certeza atividades de resgate, a partir da textos,
possam resultar num material de extrema originalidade, que reforça valores
e contribui para processos identitários locais. Além destes, tem sido comum
em muitas regiões brasileiras o uso da literatura de cordel nas escolas
(BRASIL, 2012g, CAMPO: UNIDADE 07, p.21).

O exemplo acima nos mostra que o caderno buscou apresentar aos professores
diferentes possibilidades de trabalho com esse tipo de texto, ressaltando a importância de
colocar os alunos em contato com gêneros orais diversos que foram utilizados para
materializar os conhecimentos que fazem parte de um grupo social e que será repassado para
outras gerações. A respeito disso, Leal, Brandão e Lima (2012) afirmam que é importante
Garantir que eles sejam valorizados, bem como que elas saibam que tais
textos foram ―guardados‖ na memória de pessoas que os valorizavam e que
essas pessoas os passavam adiante para os filhos e netos, numa cadeia de
transmissão oral (LEAL;BRANDÃO; LIMA , 2012, p. 17).

858

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Cremos que esse investimento maior nos cadernos do Campo aconteceu porque as
comunidades campesinas possuem um vasto repertório de textos produzidos tradicionalmente
que passam de geração para geração e que fazem parte da vida dos alunos.
Diante do que discutimos, fica evidente a preocupação dos autores em abordar uma
dimensão tão importante, embora em diversos momentos ela tenha outros objetivos didáticos
que não seja o ensino do eixo oral. Nesse caso, acreditamos que, mesmo que os objetivos não
sejam voltados para a oralidade, o desenvolvimento do trabalho com estes gêneros textuais
favorece de forma intrínseca o trabalho com a oralidade na sala de aula.
Considerações finais
Nossa pesquisa teve como objetivo analisar a abordagem da dimensão valorização dos
textos de tradição oral para ensino da oralidade presentes nos materiais didáticos que fazem
parte da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no ano de 2013.
Sendo assim, observamos que a dimensão estudada foi contemplada nos cadernos
elaborados para a formação continuada de professores. Entretanto, os cadernos que
apresentaram maior índice de abordagem foram Ano 01 (11 abordagens) e Campo (13
abordagens).
Além disso, a dimensão teve espaço no quadro de direitos de aprendizagem, o que
ressalta a sua importância dentro do ensino da língua. Evidenciamos que essa dimensão foi
mencionada para todos os eixos de ensino da língua portanto, em vários momentos
identificamos os textos de tradição oral como suporte também para o ensino da Apropriação
do SEA (07 momentos), para a leitura (06 momentos) e produção de textos escritos (03
momentos).
Destacamos que apesar dos cadernos do Ano 01 apresentarem uma abordagem
quantitativa semelhante à dos cadernos do Campo, os direcionamentos foram distintos. No
Ano 01, a abordagem foi mais direcionada ao uso dos recursos sonoros (rimas, aliterações e
repetições) para o ensino-aprendizagem de habilidades de consciência fonológicas, que
auxiliam no processo de alfabetização dos estudantes. Já nos cadernos elaborados para
Educação no Campo, o direcionamento foi maior para o eixo oral, apresentando reflexões
sobre os textos tradicionalmente orais, seus usos e valorização na escola para que os
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docentes, ao trabalharem essa dimensão na sala de aula, levem os estudantes a criarem
consciência da sua importância perante a sociedade.
Apesar do direcionamento para outros eixos da língua, o incentivo ao trabalho com
esses textos é um grande avanço social, pois os docentes podem levar seus alunos a entrarem
em contato com os textos, valorizarem e os reconhecerem como pertencentes à sua cultura.
Além disso, mesmo não sendo utilizada com o objetivo principal voltado para a oralidade, a
entrada desses gêneros tradicionalmente orais na sala de aula, sua exploração e o estímulo ao
seu uso também favorecem o eixo oral, pois os estudantes fortalecerão seu repertório de
textos pertencentes à sua cultura, memorizando e posteriormente passando para outra
geração.
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Resumo: O texto apresenta uma análise reflexiva sobre a experiência realizada como coordenadoras
de área do Subprojeto PIBID/Pedagogia UFPel, desenvolvido no período de 2014 a 2017. As
reflexões giram em torno das escolhas teóricas e metodológicas para a condução das ações específicas
para bolsistas da área da Pedagogia, elencadas no subprojeto submetido ao edital 061/2013 da
CAPES. As ações tiveram como foco aprofundar os conhecimentos das acadêmicas do Curso de
Pedagogia/UFPel em relação à teoria e à prática pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental,
especialmente no que se refere à alfabetização e ao letramento. O trabalho desenvolvido contribuiu
para a formação de futuras professoras que aprenderam, no cotidiano escolar, a valorizar a escola
pública, as aprendizagens das crianças e os processos coletivos de aprendizagem da docência.

Palavras-chave: PIBID. Formação de professores. Alfabetização.

Este trabalho desenvolve uma reflexão teórica-metodológica sobre a experiência
realizada como coordenadoras de área do Subprojeto PIBID/Pedagogia UFPel, desenvolvido
no período de 2014 a 2017. O eixo norteador das reflexões engloba as escolhas teóricas e
metodológicas para a condução das ações específicas das bolsistas da área da Pedagogia,
elencadas no subprojeto submetido ao edital 061/2013 da CAPES (UFPEL, 2013). O período
de desenvolvimento do subprojeto foi marcado por inúmeros desafios, assim como as
aprendizagens.
As ações projetadas para o desenvolvimento do subprojeto da Pedagogia foram
planejadas a partir do conhecimento construído, ao longo de nossa experiência profissional,
acerca da realidade educacional da Rede Municipal de Ensino de Pelotas/RS. Destacamos a
seguir, pelo menos quatro aspectos que contribuíram para a compreensão desenvolvida sobre
a necessidade de qualificar ainda mais a formação de professoras e professores para atuarem
em classes de alfabetização. Convivemos nas escolas da rede municipal desde o início dos
anos noventa, significando de diferentes formas a nossa relação com a rede.
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A atuação como professoras alfabetizadoras, o envolvimento com investigações a
partir de nossas pesquisas de Mestrado e Doutorado (CAVA, 1997; 2007 e PORTO, 2011), o
acompanhamento dos estágios dos anos iniciais no Curso de Pedagogia da UFPel em
diferentes escolas municipais, além das disciplinas relacionadas à aprendizagem e à
alfabetização ministradas no curso, foram experiências que sustentaram o desafio de
coordenar a área da Pedagogia no PIBID.
O objetivo geral do subprojeto desenvolvido ao longo de quatro anos foi aprofundar
os conhecimentos das acadêmicas do Curso de Pedagogia/UFPel em relação à teoria e à
prática pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no que se refere à
alfabetização e ao letramento.
No ano de 2014, iniciamos o desenvolvimento das ações da Pedagogia com quarenta e
cinco bolsistas de iniciação à docência atuando em seis escolas da rede municipal de
Pelotas/RS, com crianças do primeiro ciclo (1º, 2º e 3º anos), com exceção de uma escola
onde a atuação se deu nas turmas de pré-escola e no quarto ano, com foco na aprendizagem
da leitura e da escrita. Para o desenvolvimento do subprojeto da pedagogia planejamos vinte
ações que foram distribuídas ao longo dos quatro anos, visando qualificar a formação inicial
para atuação em classes do ciclo de alfabetização.
Piccoli (2015) discute que durante a graduação em Pedagogia há pelo menos dois
momentos em que, de forma mais específica, se forma um alfabetizador. Um deles é quando
os estudantes cursam as disciplinas referentes a esse campo de conhecimento e o outro é no
momento do estágio obrigatório.
Em nossa experiência profissional, especialmente como docentes dos estágios do Curso
de Pedagogia, recorrentemente as alunas, ao avaliarem o curso que se aproxima do final,
reivindicam a necessidade de mais momentos de contato com a escola, mais momentos de
prática pedagógica. A iniciação à docência no contexto do PIBID Pedagogia UFPel atende
essa reivindicação das alunas, tendo como finalidade fazer a discussão entre os elementos
teóricos e práticos atenuando as dicotomias muitas vezes destacadas entre os dois campos
(NÖRNBERG, CAVA, 2017).
Nörnberg e Cava (2015, p. 3) em estudo que investigou as aprendizagens construídas
por estagiários de cursos de licenciatura a partir da interação pedagógica entre professorasregentes e supervisoras de estágio, identificaram que:
O aprendizado da docência se faz na interação com o outro, no espaço
coletivo da escola. Por isso, não basta apenas discutir e reinventar práticas
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pedagógicas, mas, sobretudo, reinventar as interações profissionais, a
organização do trabalho, o planejamento das situações de ensino e o modo
de acompanhar as crianças em sua aprendizagem dos conhecimentos
científico-culturais, bem como em seus processos de socialização e
compreensão da escola como espaço de diálogo intercultural.

Neste sentido, no primeiro ano de desenvolvimento das atividades o foco foi inserir-se
na escola, observando e gerando dados acerca da realidade escolar e das possibilidades de
articulação entre projetos que eram desenvolvidos e as intenções do subprojeto da Pedagogia.
A proposta foi a de realizar o diagnóstico da realidade escolar a partir de entrevistas,
observações e leitura do Projeto Pedagógico das escolas.
Tomando como base o conceito de observação, no qual ―Observar não é invadir o
espaço do outro, sem pauta, sem planejamento, nem devolução, e muito menos sem encontro
marcado‖ (WEFFORT, 1996, p. 14), foi utilizado para a realização dos diagnósticos um
roteiro orientador para as observações desenvolvidas na escola, que contemplou a história, o
espaço físico da escola e sua utilização; o meio social e cultural da escola e da comunidade; a
linguagem formal e informal utilizada na escola, os espaços do recreio, do refeitório, da sala
dos professores, bem como a entrada e saída dos alunos na escola.
Ao mesmo tempo em que coordenávamos as ações disciplinares da área da Pedagogia,
coordenávamos também o projeto interdisciplinar em duas escolas daquele grupo. Este
projeto buscou pensar a interdisciplinaridade em seus enfoques epistemológicos e
pedagógicos, como discutido por Thiesen (2008). No campo epistemológico, pensar no
conhecimento, em sua produção e socialização, levando em conta a amplitude e a
complexidade do real; no campo pedagógico pensar as ―questões de natureza curricular, de
ensino e de aprendizagem escolar‖ (THIESEN, 2008, p. 545).
Também foram realizadas entrevistas com professores, alunos, funcionários e equipe
diretiva das escolas. As entrevistas tinham como objetivo compreender um pouco mais sobre
o papel de cada sujeito no contexto escolar. As perguntas realizadas nas entrevistas foram
sobre: recursos materiais e didático-pedagógicos utilizados pelos professores; política de
valorização dos profissionais da educação; em quais disciplinas os estudantes tinham maior
dificuldade e facilidade do seu ponto de vista e dos docentes; quais eram os conteúdos que os
estudantes gostariam de aprender.
Os dados do diagnóstico possibilitaram compreender um pouco mais sobre a
organização e funcionamento da escola e indicaram as necessidades da escola em diferentes
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aspectos. No entanto, era necessário ter um conhecimento mais aprofundado acerca dos
conhecimentos que as crianças tinham sobre a leitura e a escrita. Por esse motivo
estabelecemos que a primeira ação específica das discentes de Pedagogia nas escolas seria o
desenvolvimento de uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos das crianças acerca da
leitura e da escrita nas turmas das seis escolas envolvidas com o PIBID, contemplando todos
os estudantes.
Entendemos que a organização do trabalho pedagógico nas classes de alfabetização
pode ser muito mais qualificada se os professores tiverem conhecimento sobre os níveis de
escrita dos alunos. As crianças chegam à escola com conhecimentos sobre a leitura e a escrita
bastante diversos entre si. O desenvolvimento de avaliações diagnósticas é fundamental para
que se possa identificar o que as crianças já sabem e o que ainda precisam aprender sobre a
língua escrita (NEMIROVSKY, 2002). Para fins didáticos, organizamos um conjunto de sete
tarefas envolvendo atividades de leitura e escrita1.
Os dados coletados na avaliação diagnóstica permitiram conhecer as hipóteses dos
alunos acerca da leitura e da escrita e, mais do que isso, possibilitaram uma profunda reflexão
acerca da necessidade de investimento em um trabalho sistemático com a linguagem escrita
no ciclo de alfabetização. Percebemos a partir dos dados que na maioria das escolas as
crianças têm chegado ao primeiro ano do ensino fundamental com conhecimentos bastante
iniciais acerca desse objeto de conhecimento que é a linguagem escrita. O mais alarmante é
que esses conhecimentos muitas vezes não evoluem e as crianças passam os três primeiros
anos do ensino fundamental nos níveis iniciais de conceitualização da escrita (SOARES,
2010).
A organização do ciclo de alfabetização prevê que as crianças progridam do primeiro
ao terceiro ano sem retenção. No entanto, o que tem ocorrido de maneira geral, nas seis
escolas que desenvolvemos as ações do PIBID, é que as crianças não têm progredido no que
se refere aos conhecimentos. Há alunos que após três anos de escolarização terminam o
terceiro ano sem sequer escrever o próprio nome. A pesquisa realizada por Lapuente (2016)
em duas das escolas em que o PIBID realizou as suas ações revela, entre outros achados, esse
fenômeno de gestação da exclusão escolar no processo de recontextualização da política dos
1

O material utilizado para o desenvolvimento da avaliação diagnóstica foi elaborado a partir de MANURY
CURTO (et al. 2000), GEEMPA (2005) e NEMIROVSKY (2002).
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ciclos de alfabetização. Superar esta realidade tem sido um dos grandes desafios enfrentados
pelas professoras e consequentemente compartilhado pelas bolsistas de iniciação à docência.
Entendemos da mesma forma que Nörnberg e Cava (2015) que os espaços
compartilhados coletivamente entre os sujeitos oportunizam momentos de trocas de saberes e
possibilitam aprendizagens, pois no espaço escolar são mobilizadas as opções teóricopráticas. ―É no encontro dos professores, entre eles e com as crianças, que se abre lugar para
a formação‖ (NÖRNBERG e CAVA, 2015, p. 3).
Tendo em vista a realidade imputada pelas avaliações diagnósticas reforçamos a
necessidade já prevista no planejamento do subprojeto em investirmos fortemente na
organização do trabalho pedagógico. Assim, organizamos os encontros de área de tal forma
que pudéssemos aprofundar os conhecimentos acerca das possibilidades existentes para a
organização da prática pedagógica para o trabalho com a língua escrita.
É importante destacar que o planejamento das ações para o subprojeto da Pedagogia
foi influenciado pelas orientações dos materiais destinados à formação das professoras
alfabetizadoras através do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. As
alfabetizadoras das escolas envolvidas realizavam a formação continuada a partir do estudo
do material produzido para esse fim. Por esse motivo, pensamos que seria pertinente que as
bolsistas pibidianas também realizassem a leitura desse material. Assim, iniciamos em 2014
os estudos de aspectos teóricos e práticos relativos ao campo da alfabetização e do
letramento, da infância e da aprendizagem a partir de documentos de referência como os
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), os cadernos do Pacto Nacional Pela
Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012) e as orientações gerais para o Ensino
Fundamental de nove anos (BRASIL, 2004).
Durante o primeiro semestre de 2015 as bolsistas da Pedagogia dedicaram-se também
a organizar o espaço da biblioteca das escolas que necessitavam de apoio. A organização
consistiu em selecionar os livros de literatura infantil para o trabalho com as turmas de 1º ao
3º ano do ensino fundamental, bem como adequar o espaço para uso dos alunos e também
proporcionar o empréstimo dos livros. Após a organização, o segundo semestre foi reservado
para o desenvolvimento de ações de incentivo à leitura. Foram realizados momentos de Hora
do Conto para as crianças, seguidos de dramatização e/ou atividades lúdicas envolvendo a
história contada. Além disso, foi dado início ao processo de empréstimo dos livros.
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Para este fim apresentamos e incentivamos o uso de outro material que circula nas
escolas, mas muitos professores não conheciam. Trata-se do Material do Projeto Trilhas,
produzido em 2011 pelo MEC em parceria com o Instituto Natura. Este material é bastante
significativo por oferecer um conjunto de vinte livros de literatura infantil, oito cadernos de
orientação para uso dos livros que compõem o acervo, assegurando o trabalho com
diferentes tipos de textos. Com essa ação buscou-se a aprendizagem das pibidianas sobre a
importância da articulação dos conceitos de alfabetização e letramento para a organização das
práticas no ciclo de alfabetização.
Ainda com esse objetivo analisamos as obras dos Acervos Complementares destinados pelo
MEC às classes de alfabetização. A análise possibilitou que as bolsistas se apropriassem dos títulos
disponíveis tanto nas salas de aula quanto nas bibliotecas e também selecionassem os livros com os
quais trabalhariam no segundo semestre letivo de 2015. Além disso, as práticas de leitura para crianças
foram importantes para o desenvolvimento profissional docente das estudantes que aprenderam sobre a
importância de contar histórias para os alunos. Destacamos também que esta ação influencia a
formação de leitores, tendo em vista que é possibilitado às crianças a ampliação do seu repertório de
leituras e a possibilidade de levar para casa os livros disponíveis (PAULINO, 2001).

O ano de 2016 foi marcado por muitas aprendizagens, mas também por muitas
incertezas com relação ao futuro do PIBID nas instituições públicas de ensino. Ao mesmo
tempo em que precisávamos avançar nos estudos para qualificar o trabalho das bolsistas nas
escolas, precisávamos retomar conceitos e rever elementos teóricos que já havíamos
trabalhado nos anos anteriores, tendo em vista que um número bastante significativo de
bolsistas optou por deixar o PIBID em função dos rumores sobre o fim do Programa.
Tendo em vista que várias bolsistas ingressaram em função da conjuntura, retomamos
os estudos acerca dos conceitos de alfabetização e letramento tomando como base o material
organizado pelo grupo do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL/UFPE). O
artigo Conceituando alfabetização e letramento, de autoria de Eliana Albuquerque (2007),
bem como o livro Sistema de Escrita Alfabética de Artur Gomes de Morais (2012) foram
norteadores para a discussão sobre os conhecimentos linguísticos inerentes à prática
alfabetizadora.
Entendemos da mesma forma que Piccoli (2015) que o objeto de ensino da professora
alfabetizadora é a língua escrita e que esse é um ponto que precisa ter aprofundamento no
processo de formação. Nessa perspectiva, procuramos aprofundar os saberes neste campo de
conhecimento através do estudo sobre os direitos de aprendizagem da Língua Portuguesa
868

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

(BRASIL, 2012) e dos princípios para a organização do ensino do sistema de escrita
alfabética (LEAL e MORAIS, 2010).
Com o objetivo de aprofundarmos nossos conhecimentos acerca das atividades de
reflexão linguística, cotejamos os dez tipos de atividades apresentadas para o
desenvolvimento de atividades de análise linguística propostas por Leal e Morais (2010) com
os materiais produzidos pelo GEEMPA (2005, 2007, 2009, 2009a), bem como analisamos à
luz deste referencial teórico os livros didáticos das turmas do ciclo de alfabetização das
escolas atendidas pelo PIBID. Este trabalho de análise possibilitou que planejássemos
situações didáticas mais qualificadas visando a apropriação do sistema de escrita alfabética
pelos sujeitos.
Realizamos um investimento significativo no estudo sobre as modalidades
organizativas do trabalho pedagógico (NERY, 2007). A partir desses estudos foram
planejados e desenvolvidos projetos didáticos (BORDONI, 2000, 2000a; BOMTEMPO,
2000) levando em conta as temáticas dos currículos das escolas, além da organização de
sequências didáticas envolvendo os textos estudados e as orientações do material do Trilhas.
A intenção foi a de qualificar a formação das bolsistas através da articulação teoria e prática,
refletir e reforçar os estudos sobre os direitos de aprendizagem, aprender a selecionar
estratégias e recursos para a elaboração de atividades, além de desenvolver planejamentos
que considerassem as modalidades organizativas do trabalho pedagógico, especialmente os
projetos e as sequências didáticas.
O último ano de atividades do PIBID Pedagogia foi destinado ao aprofundamento dos
estudos teóricos e práticos relativos ao campo da alfabetização e do letramento através da
organização de seminários. Procuramos focar no trabalho com os diferentes gêneros textuais
que circulam na sociedade. Investimos no estudo do livro Escrever e ler: materiais e recursos
para a sala de aula (MANURY CURTO, et. al. 2000a). A partir deste material foram
organizados seminários para socialização e debate com o grupo.

A orientação dada às

bolsistas consistia que contemplassem o gênero textual estudado nos planejamentos das
sequências didáticas que seriam desenvolvidas nas escolas. As bolsistas tiveram a
oportunidade de aprofundar os estudos,

contribuindo para a reflexão sobre a teoria e

incentivando a adoção de práticas pedagógicas mais qualificadas para a atuação no ciclo de
alfabetização.
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Concomitante aos estudos e planejamentos que fazíamos ao longo desse período, as
bolsistas e supervisoras organizavam registros e produziam textos para apresentação e
socialização das experiências do PIBID em diferentes eventos da Universidade,
desenvolvendo a capacidade de síntese e organização de dados registrados ao longo do ano
nos encontros de área e nos encontros nas escolas. Incentivamos o desenvolvimento da
capacidade de

expressão e comunicação de ideias em público, assim como o

desenvolvimento da escrita de resumos e textos acadêmicos.

Considerações finais

Analisando as ações planejadas e executadas no período de 2014 a 2017, destacamos
o investimento em qualificar as práticas alfabetizadoras das bolsistas de iniciação à docência,
bem como das supervisoras que acompanharam semanalmente as reuniões da área da
Pedagogia. Nosso compromisso não poderia ser diferente, tendo em vista que nossa história
de formação profissional está intimamente relacionada com as classes de alfabetização.
As ações desenvolvidas visaram contribuir para a formação de professoras para a
atuação no ciclo de alfabetização. Investimos na realização de estudos e atividades que
permitissem um planejamento que levasse em conta os saberes dos alunos, suas
potencialidades, sem desconsiderar as necessidades apresentadas ao longo do processo de
aquisição da linguagem escrita. Procuramos ao longo dos quatro anos de trabalho estudar
sobre os processos de aquisição da linguagem escrita, investir no aprofundamento dos
conhecimentos linguísticos e nos processos de planejamento da prática pedagógica.
Acreditamos que o trabalho desenvolvido contribuiu para a formação de futuras
professoras que aprenderam, no cotidiano escolar, a valorizar a escola pública, as
aprendizagens das crianças e os processos coletivos de aprendizagem da docência.
Avaliamos o PIBID como um programa que oportuniza diálogos profícuos entre a
prática e a teoria, integrando saberes pedagógicos entre os profissionais da rede, estudantes e
professores da Universidade, investigando, através de ações conjuntas, necessidades
educacionais, atuando através de estudos e ações na melhoria das condições escolares.
Esta experiência deixou claro que as crianças nos provocam a construir uma escola
viva, humana e solidária, onde alunos e professores tenham direito de aprender e de ensinar
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em condições viáveis e possíveis. São essas provocações que nos movem e entusiasmam
nossa experiência docente.
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O que os textos das crianças nos revelam?
Renata Luchi Pires
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: O presente relato traz vivências de formação com professores de primeiro e segundo anos do
ensino fundamental, na rede municipal de Colatina/ES. Mensalmente nos reunimos e elegemos as
temáticas a aprofundar, numa abordagem que visa aproximar teoria e prática. No mês de maio nos
desafiamos a dialogar sobre a dimensão da produção de textos escritos, a qual tem se apresentado
cercada de dúvidas de várias naturezas, especialmente na etapa inicial de apropriação do sistema de
escrita alfabética. Com o objetivo de visualizar oportunidades reais para que nossas crianças de seis e
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sete anos produzam textos na escola, nos dispusemos a planejar propostas pautadas nas aprendizagens
fomentadas pela formação do PNAIC – Pacto pela Aprendizagem na Idade Certa no Estado do
Espírito Santo, as quais nos apresentaram a relevância dos contextos de produção e da discursividade.
Nessa perspectiva, reunimos alguns teóricos que têm nos acompanhado nos momentos de estudos
individuais e coletivos.

Palavras-chave: Produção de textos escritos na alfabetização. Contextos de produção.
Discursividade. Diagnose.

Introdução
Este artigo tem como tema principal a Produção de Textos Escritos na Alfabetização e
como objeto de análise, o modo como essa dimensão da língua está presente nos contextos
das salas de aula em que habitam as crianças entre seis e sete anos de idade, juntamente com
seus professores alfabetizadores. Contextualizando sobre o lugar que falamos, somos parte do
grupo que se reúne mensalmente, na rede municipal de Colatina/ES, na perspectiva do
diálogo sobre problemáticas que afligem os grupos de estudo formados por professores de
primeiro e segundo anos, supervisores e diretores escolares que acompanham turmas nessa
etapa do Ensino Fundamental. Uma vez inscritos, vivenciamos o levantamento das temáticas
emergentes, recorrentes e urgentes atuais da prática pedagógica e, a temática mais requisitada
para estudo durante os encontros de formação do corrente ano foram: diagnoses, produção de
textos escritos, ludicidade, transição entre a etapa da educação infantil e ensino fundamental,
métodos de alfabetização, material estruturado do PAES – Pacto pela Aprendizagem no
Espírito Santo, organização curricular, alunos da educação especial, dentre outros.
Reconhecemos o quão necessárias são todas as temáticas, bem como, procuramos articular os
planejamentos de modo a ouvir as vozes dos professores e demais sujeitos da escola, porém
reconhecemos também que é preciso nos aproximarmos de fontes teóricas que nos façam
avançar quanto aos pontos em que nos angustiamos. Na busca por indicativos de caminhos e
metodologias que conduzam a práticas cada vez mais significativas, discursivas e dialógicas
em salas de aula e, considerando a fundamentação que nos foi apresentada ao longo dos anos
de formação como professores alfabetizadores, quer queiramos ou não, diferentes
perspectivas se entrecruzam e foram nos constituindo. Reconhecemos que muitas práticas
estão diretamente vinculadas a experiências vividas em variados e diferentes momentos
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históricos de formação atrelados a programas do governo federal e estadual, os quais
trouxeram avanços, bem como deixaram lacunas e ausências.
Vivências de formação
Durante o mês de maio, exatamente no dia vinte e sete, foi vivenciado o terceiro
estudo com os grupos de professores de primeiro e segundo anos da rede municipal, inscritos
na formação no contraturno. O período de duração do encontro presencial é de três horas,
com pauta planejada considerando as demandas dos grupos, valorizando a participação dos
sujeitos presentes e objetivando alcançar resultados no trabalho pedagógico de sala de aula,
junto às crianças. O estudo que caracteriza tal relato de experiência de formação teve como
objetivos centrais, proporcionar e aprimorar situações nas quais as crianças de 1º e 2º anos
possam desenvolver a capacidade de produzir textos na escola; Compreender o que os textos
das crianças podem nos revelar quanto ao processo de apropriação da linguagem escrita. Tais
objetivos foram apresentados no momento inicial do encontro e logo em seguida, os
professores alfabetizadores foram convidados a pensar sobre duas questões fundamentais: As
crianças de seis/sete anos têm saberes? O que elas já sabem? Como elas comunicam esses
saberes? Dessa maneira, buscamos dialogar sobre as múltiplas linguagens presentes na vida
cotidiana e na vida escolar, reconhecendo os saberes que nossas crianças trazem, apoiandonos em citações que nos indicam o modo delas de ser e estar no mundo.
Dando continuidade à temática do encontro do mês anterior, convidamos os
professores a ouvirem a música Já sabe, da Palavra Cantada e representarem com o uso de
massinha caseira trechos que retratam o movimento de aprendizagem vivido pelo ser
humano, em especial, pelas crianças, sem desconsiderar que, como nos dizem as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica, como sujeitos históricos que são, as
características de desenvolvimento dos alunos estão muito relacionadas com seus modos
próprios de vida e suas múltiplas experiências culturais e sociais, de sorte que mais adequado
seria falar de infâncias e adolescências no plural (p.110). Indagando sobre a concepção de
criança presente na música ouvida, o grupo atentou-se para a concepção de criança como
―vir-a-ser― sujeito. Percebemos total discordância, ouvindo falas que manifestaramm pontos
de vista que coadunam com Vigotksi, o qual diz que a criança é um sujeito concreto.
Reconhecer que as crianças trazem saberes e que são sujeitos no hoje, constituídos e
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―marcados‖ por suas histórias, é um dos primeiros passos para ampliar nossas concepções,
muitas vezes tão reducionistas da aprendizagem.
Após essa movimentação acerca dos modos de ver e pensar as crianças, nós, os
adultos, pudemos dialogar com a história Pinóquio às avessas, de Rubem Alves, e trazer para
a roda de conversa nossas impressões, sensações, saberes e fazeres suscitados a partir das
imagens carregadas de sentidos, as quais foram apresentadas no encontro anterior na forma
de ―varal de história‖. No presente livro, o autor diz suas intenções ao produzir tal texto e
convida aos adultos para reconhecerem se a escola tem sido um lugar em que ―as crianças
chegam crianças e se tornam alunos‖. Algumas imagens foram selecionadas e detonaram o
debate que causou certo estranhamento da parte de muitos professores, afirmando que não
querem ver a escola como esse lugar, como retratado. A imagem escolhida para esse ponto de
diálogo foi a seguinte:

Acompanhada da pergunta O que essa imagem representa para você a temática
transição elucidou conflitos presentes entre a etapa da educação infantil e ensino
fundamental. Nesse sentido, nos reconhecemos numa proposição de discursividade que nos
permite ouvir e dizer aos colegas professores alfabetizadores o quanto nos incomodamos com
práticas que desconsideram as infâncias e suas culturas, seus saberes. Na ―escolinha‖ seria
criança, pode brincar, pode viver a infância com mais liberdade e na ―EMEF‖ vira aluno, já
terá que estudar, pois agora está na escola? Contradizendo essas falas que são muito
frequentes, lançamos a pergunta que daria o teor mais consistente de nosso encontro: e nós,
acreditamos ou não acreditamos que as crianças possam produzir texto no 1º ano e no 2º ano?
As referências nos trazem elementos suficientes para acreditarmos o quanto ―[...] as crianças
em processo inicial de alfabetização podem escrever textos para dialogar com o outro‖
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(COSTA, p. 20, confirmando que é possível produzir textos desde o início do processo de
alfabetização). Dialogando com os pesquisadores da alfabetização, nos encontramos no
processo de leituras que permitiram perceber que
muitos de nós, aprisionados a uma concepção estruturalista (presos à forma),
não acreditamos que as crianças em processo de alfabetização possam
produzir texto/enunciados; ao contrário, o que elas produzem não pode ser
considerado como tal, por conta do tamanho e/ou da quantidade de palavras
e frases. Isso muda quando compreendemos que os textos/enunciados
produzidos pelas crianças são unidades discursivas de comunicação e que
elas são plenamente capazes de se enunciarem como sujeitos sóciohistórico-culturais em constante processo de formação e, por isso mesmo,
participantes ativos e respondentes (COSTA, 2013).

Na busca por indicação de caminhos, as indagações nos acompanham sempre e
inquietam nossos fazeres, saberes e quereres, apontando que a reflexão atrelada à ação nos
dirá algumas das possíveis respostas. Algumas perguntas foram fio condutor do nosso
diálogo que trouxe à tona ―modelos‖ de produção nos quais os professores alfabetizadores
têm levado para as salas de aula de alfabetização. Como o que as crianças estão escrevendo,
como, para quê, para quem, quando? De que formas o texto entra na sala de aula?
Marcados pelas concepções polissêmicas que ―carregamos‖, reconhecemos juntos
que, o que acreditamos influencia diretamente nas escolhas de trabalho com o texto que
realizamos. A depender do conceito de alfabetização adotado, podemos exemplificar
experiências de leitura e escrita diferenciadas. E assim o fizemos. Cada professor pode relatar
brevemente a vivência da atividade não presencial sugerida no encontro anterior, a qual
constava de variadas sugestões de contextualização da história Pinóquio às avessas, por meio
da oralidade, do desenho e da escrita. Quanto à dimensão produção de texto, as professoras
foram convidadas a apresentar duas propostas de produção para as crianças, a partir de
imagens do livro. Em seguida, poderão conhecer os exemplos elaborados pela formadora, na
intenção de contextualizar também com as crianças as temáticas discutidas na formação de
professores.
AOS 06 ANOS DE IDADE, O MENINO PINÓQUIO FOI À
ESCOLA PELA PRIMEIRA VEZ. ELE FAZIA MUITAS
PERGUNTAS E ERA MUITO CURIOSO! OS PAIS DELE
DIZIAM QUE NA ESCOLA ELE APRENDERIA SOBRE
TODAS AS COISAS DO MUNDO...
E VOCÊ SE LEMBRA COM QUANTOS ANOS FOI PARA
877
A ESCOLA? O QUE VOCÊ FAZIA NA ESCOLA
QUANDO COMEÇOU A ESTUDAR? E HOJE, COMO SE
SENTE NESSE LUGAR? VOCÊ GOSTA DE ESTAR NA
ESCOLA? O QUE VOCÊ APRENDE AQUI?
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AGORA QUE VOCÊ SABE A HISTÓRIA DO BONECO MENINO
PINÓQUIO E VIU QUE ELE VIVEU MUITAS AVENTURAS, PODE
IMAGINAR MAIS UMA DE SUAS HISTÓRIAS?! VOU MOSTRAR
PRA VOCÊS UMA IMAGEM DESSE PERSONAGEM AINDA
“BEM PEQUENO”, COM SEUS BRINQUEDOS, DESENHADO
POR MAURÍCIO DE SOUSA. IMAGINE QUE, CERTO DIA, A
FAMÍLIA DELE RESOLVEU FALAR QUE ELE NÃO PODIA MAIS
BRINCAR. COMO SERÁ QUE ELE SE SENTIU? SE ISSO
ACONTECESSE COM VOCÊ, O QUE VOCÊ FARIA?

Ao perguntarmos o que os textos das crianças revelam, foi unânime a fala afirmando
e confirmando o que já vimos discutindo nas formações do PNAIC, no âmbito do estado do
Espírito Santo, sobre o modo como o texto entra e é tratado nas salas de alfabetização.
Smolka (2001, p. 93): apresenta-nos uma séria proposição: ―[...] o problema é que a escola só
acredita e aceita ser possível a ocupação desses lugares [de leitora e escritora] depois que a
criança já é (considerada) leitora e escritora‖. [...] o que é ser leitora e escritora na escola? É
decodificar e codificar mensagens por escrito; é ler e escrever ‗com sentido‘. Mas ler com
sentido é a última etapa que a escola espera da criança no processo de alfabetização. A escola
não trabalha o ser, o constituir-se leitor e escritor. Espera que as crianças se tornem leitoras e
escritoras como resultado de seu ensino (SMOLKA, 2001, p. 93, grifo da autora).
No entanto, ―[...] a própria prática escolar é a negação da leitura e da escritura como
prática dialógica, discursiva, significativa‖ (SMOLKA, 2001, p. 93), distanciando as crianças
de situações reais de leitura e escrita significativas. Com a atividade relatada, pretendemos
remexer com as crenças dos professores alfabetizadores do grupo de estudo e, assim, poder
fazê-los experimentar e apresentar conclusões que levem a acreditar na prática de produção
de textos pelas crianças em fase inicial de aprendizagem da cultura escrita. Nossa proposta
não teve a pretensão de usar o texto como função de pré-texto para a escrita. Assim, também
concordamos com o fato de não sermos simplesmente avaliadores dos textos das crianças.
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Geraldi (2011) assinala a nossa importância como professores/as em relação à
mudança de atitude, a saber: deixarmos de ser meros avaliadores de textos para nos
tornarmos interlocutores de crianças, adolescentes, jovens e adultos em seu processo de
produção textual, no qual, respeitando a sua palavra, possamos ser parceiros — concordando,
discordando, acrescentando, questionando, perguntando etc. — e isso só é possível quando
assumimos uma concepção de linguagem discursiva. Assim, os professores relataram que
surpreenderam-se com as produções das crianças, com o que as crianças disseram e
apresentaram saber, tanto em relação à forma quanto ao discurso presente vivo no(s) texto(s)
que produziram.
O planejamento trazia outra proposta de produção de texto planejada para
exemplificar como podemos conduzir o trabalho com essa dimensão de modo que a
autonomia pedagógica permita não simplesmente copiar modelos prontos, mas produzi-los
também. Esse é um próximo desafio que combinamos coletivamente nos grupos de estudo.
Vamos aprender juntos a produzir as propostas de produção para nossas crianças, pois assim
nossa autoria também será marcada no processo ensino-aprendizagem nas turmas de
alfabetização. O exemplo que ilustramos é a partir do clássico ―Cachinhos Dourados‖, o qual
foi utilizado como embasamento nos estudos do PNAIC 2016 em nosso município, fruto de
uma atividade sugerida pela então formadora do grupo de orientadores do qual eu fazia parte,
juntamente à Universidade que brilhantemente conduziu todo o trabalho de ação-reflexãoação.
Esse trabalho segue pontuado - em parte - por meio de perguntas e imagens que selecionei
para compartilhar com vocês.
O que diferencia as propostas apresentadas a seguir?
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O que o texto da criança nos revela? O mesmo aluno A realizou as duas propostas de
produção e foi marcadamente visível qual delas nos permite enxergar além.
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No próximo encontro, de junho, voltaremos nosso olhar para o diálogo acerca da
mediação do professor antes, durante e após as produções das crianças. E no momento do
relato no CONBALF teremos algo mais a dizer sobre o contínuo processo de formação dos
professores alfabetizadores do qual fazemos parte.
Algumas considerações
Corroboramos com diversos teóricos da alfabetização quando nos desafiam a olhar
além, a fazer além e a querer além do que já estamos habituados a fazer, pois é fato que nos
livros didáticos de alfabetização e nos demais recursos didáticos que os professores utilizam
para planejar as aulas, é muito mais comum propostas de produção de texto
descontextualizadas e que se prendem com destaque à forma, desconsiderando os contextos
discursivos da produção textual.
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Considerando nosso fundamental e responsável papel como ―aprendiz de
pesquisador‖, lugar em que me encontro no momento, é com grande satisfação que me
despeço como aluna da pós-graduação do Mestrado Profissional em Educação na
Universidade Federal do Espírito Santo. Foi nesse espaço que me encontrei como professora
alfabetizadora, como formadora de professores alfabetizadores, como um sujeito permeado
de dúvidas e inquietações que se constitui na relação com o outro e deseja contribuir para a
alfabetização de nossas crianças do ciclo de alfabetização.
E ficam outras tantas perguntas: como, então, dentro da escola, a criança pode ocupar
os espaços nos quais possa ler e escrever? A autora nos responde ser necessário que as
crianças ocupem o espaço de protagonista e interlocutora, como alguém que fala e assume o
seu dizer, desde o início. O diálogo continuará com os professores da prática e os estudiosos
da teoria, na expectativa de aproximar essas tantas vozes.
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A importância dos estudos linguísticos para a formação de professores
alfabetizadores
Daniela Perri Bandeira1
FaE/UEMG
Andrea Cristina Ulisses de Jesus2
FaE/UEMG

Resumo: Neste texto, apresentamos o desenvolvimento do projeto de extensão ―Alfabetização no
final do segundo ciclo do Ensino Fundamental: um novo desafio para os graduandos do Curso de
Pedagogia‖, que teve por objetivo habilitar uma aluna graduanda do curso de Pedagogia, participante
do Programa Escola Integrada, para lidar com alunos do segundo ciclo de alfabetização com baixa
competência leitora e escrita. Considerando a perspectiva de alfabetizar letrando (SOARES, 2010,
2011, 2015) e os estudos sobre consciência fonológica (MORAIS, 2005; CAPOVILLA; SEABRA,
2010) buscamos demonstrar de que forma esses conhecimentos subsidiam práticas de intervenção na
alfabetização. Assim, este artigo se volta para a relação possível e necessária que se estabelece entre
conhecimento linguístico, alfabetização e letramento, visando maior domínio da modalidade escrita da
língua. Demonstramos, através dos resultados, a necessidade de aproximar o professor alfabetizador
em formação inicial do campo dos estudos linguísticos, de modo a promover o seu desenvolvimento
profissional.

Palavras-chave: Alfabetização; Conhecimentos Linguísticos; Programa Escola Integrada.

Introdução
Este artigo é resultado do projeto de extensão ―Alfabetização no final do segundo
ciclo do Ensino Fundamental: um novo desafio para os graduandos do Curso de Pedagogia‖,
1

Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais
(FaE/UFMG).
2

Mestre em Linguística Aplicada pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais
(FALE/UFMG).
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realizado durante o ano de 2018, mais especificamente no período de março a novembro, com
a participação da graduanda Verilucy Cristine Pinheiro Brito3, que à época atuava como
bolsista do Programa Escola Integrada (PEI)4, na Escola Municipal Maria das Neves, no
Bairro São Lucas, em Belo Horizonte (MG). A escola atende principalmente alunos
moradores do maior aglomerado de Belo Horizonte, localizado na região Centro-Sul, o
aglomerado da Serra.
O projeto de extensão citado visava propor formas de habilitar os graduandos
participantes do Programa Escola Integrada (PEI) para lidar com alunos do segundo ciclo do
Ensino Fundamental (4º, 5º e 6º anos) que, devido às questões familiares, econômicas,
socioculturais e metodológicas, não sabiam ler e escrever ou desempenhavam essas
habilidades de modo muito precário.
As orientações do PEI aconteciam na FaE/UEMG, onde eram compartilhadas e
discutidas questões trazidas por todos(as) bolsistas. Nesses encontros, sempre são
apresentados conteúdos referentes a cada oficina desenvolvida por eles(as) nas escolas,
fornecendo-lhes ideias, metodologias e textos para nortear sua atuação. No caso específico
desse projeto, as orientações com todos os bolsistas do turno da tarde aconteciam às terçasfeiras e o estudo de campo, juntamente com a bolsista5 citada, se dava às quartas-feiras, na
escola em que ela atuava.
A partir de um diagnóstico elaborado pelas professoras da E.M. Maria das Neves,
foram selecionados(as) alunos(as) do segundo ciclo com defasagens em leitura e escrita, isto
é, alunos(as) que não consolidaram as habilidades necessárias para o final do ciclo de
alfabetização. Tais habilidades são balizadas pelos quadros dos ―Direitos gerais de
aprendizagem em Língua Portuguesa‖, elaborados no material do Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), mais conhecido como Pacto pela Alfabetização. Tais
quadros apresentam o que os(as) alunos(as) dos Anos Iniciais devem ter desenvolvido para
serem considerados(as) plenamente alfabetizados(as) e, consequentemente, ingressar no
3

Verilucy cursava o 6º período do curso de Pedagogia noturno da UEMG e já contava com uma vasta
experiência no Programa Escola Integrada, completando como bolsista o limite de dois anos permitidos pela
Secretaria Municipal de Educação.
4

O Programa Escola Integrada está presente na totalidade das escolas da Rede Municipal de Educação
de Belo Horizonte. Durante o tempo que passam no contraturno escolar, os estudantes realizam atividades
diversas que contribuem efetivamente no seu desenvolvimento pessoal, social, moral e cultural. Disponível em:
https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/escola-integrada Acesso em 07 de ago. 2019).
5

Passarei a me referir à bolsista do PEI pelo seu sobrenome, Brito.
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Ensino Fundamental II. Tratam-se de capacidades eleitas como fundamentais para que um(a)
aluno(a) possa desenvolver sua competência comunicativa oral e escrita em língua materna.
São cinco quadros: Leitura, Produção de textos escritos, Oralidade, Análise linguística:
discursividade, textualidade e normatividade e Análise linguística: apropriação do Sistema de
Escrita Alfabética6.
Esses(as) alunos(as) foram divididos(as) em grupos e recebiam reforço escolar nas
habilidades em que apresentavam maior dificuldade. Brito organizava, com esforço, as
atividades. Os (as) alunos (as) foram divididos da seguinte forma:


Para aqueles alunos que ainda não haviam atingido a hipótese alfabética de

escrita, utilizávamos o quadro de ―Análise Linguística: apropriação do Sistema de Escrita
Alfabética – SEA‖, que visava apresentar noções de consciência fonológica fundamentais
para a alfabetização, através de jogos de análise fonológica e correspondência grafofônica 7 e
registros escritos.


Para os(as) alunos(as) que já haviam atingido a hipótese alfabética de escrita,

mas não haviam consolidado as habilidades de leitura, produção de texto e ortografia, as
atividades tinham por objetivos capacitar para ler com fluência, localizar informações em
textos de diferentes gêneros e reconhecer suas finalidades, interpretar textos, levantar
hipóteses e realizar inferências, escutar com atenção, organizar, produzir e pontuar textos de
diferentes gêneros. Como procedimentos metodológicos, foram feitas atividades de leitura
protocolada, registros de excursões, produção de notícias para o jornal da escola, entre outras.
No entanto, tais atividades demoravam para serem realizadas nos grupos devido à
grande dificuldade de concentração dos alunos e, principalmente, a uma característica
inerente a esse grupo: eles(as) não eram frequentes no PEI, o que tornava difícil a conclusão
de uma atividade. O fator frequência, aliado à falta de concentração e apatia, atingia,
principalmente, os(as) alunos(as) com defasagens mais graves.
A análise do desempenho dos alunos nas atividades de leitura e escrita revelou que
aqueles que vivenciavam atividades diárias de reflexão sobre os princípios do SEA e
6

De acordo com o 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 Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012), a definição dos direitos de aprendizagem surge a partir
da necessidade de delimitar as expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser
construídos pelas crianças ao final de cada ano escolar do ciclo de alfabetização.
7

Os jogos utilizados fazem parte do material do PNAIC e foram distribuídos para todas as escolas
públicas do Brasil.
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participavam de escutas de leituras de histórias na biblioteca, entre outras atividades
desenvolvidas por Brito, orientada sistematicamente para atuar com tais alunos, obtiveram
resultados significativos: um aluno do 5º ano em fase silábica de aquisição do SEA e com
laudo de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) registrado na escola,
conseguiu aprender a ler e escrever em três meses, porque participava diariamente das
atividades de alfabetização desenvolvidas no PEI.
Contudo, como coordenadora do projeto ―Alfabetização no final do segundo ciclo do
Ensino Fundamental: um novo desafio para os graduandos do Curso de Pedagogia‖, pude
perceber que havia um outro problema, que deveria ser resolvido antes de ir à escola e no
âmbito da universidade: a frequente defasagem linguística na modalidade escrita de nossos
alunos, quase todos oriundos da escola pública8. Além disso, os bolsistas precisavam
conhecer seu objeto de trabalho, que é, entre outros conteúdos, a língua escrita. As
universidades parceiras do PEI são responsáveis por apresentar as particularidades dessa
modalidade da língua para tais bolsistas, que, frequentemente, são oriundos das escolas
públicas e chegam à universidade com grandes defasagens em relação a gramática, ortografia,
leitura e produção textual9.

Qual alfabetização para qual tempo?
Aprimorar os conhecimentos de Língua Portuguesa dos estudantes é um dos
principais atributos dos professores do 5º ano do Ensino Fundamental. Possibilitar que alunos
produzam textos com coerência e coesão, leiam com fluência e compreendam o que leram e
dominem parcialmente a ortografia são alguns dos objetivos que professores pretendem
alcançar. No entanto, uma parte significativa de alunos da escola pública tem saído dos anos
iniciais com domínio precário da língua ou semianalfabetos. Hoje, essa situação é um desafio
para os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Descrevo em seguida a situação que provocou o desejo de elaborar o projeto a que me
refiro neste artigo. Os incômodos aqui descritos tiveram início em 2017, quando eu ainda
8

Informação
completa
no
Jornal
da
UEMG
disponível
http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/PubLocal21P20150507152804.pdf
9

no

endereço

Kleiman (2008), em um estudo que relaciona os estudos sobre letramento e formação do professor de
língua materna, afirma que ―as incertezas do professor‖, diante das mudanças no cenário educacional, estão
relacionadas ao desconhecimento que este possui em relação as teorias de linguagem presentes nos documentos
que norteiam a construção dos currículos escolares. A leitura completa desse estudo pode ser realizada no
endereço http://www.scielo.br/pdf/ld/v8n3/05.pdf
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atuava como professora do curso de Letras da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)10. A partir de observações realizadas em escolas públicas
de Diamantina, por ocasião do acompanhamento de alunos em estágio supervisionado de
Língua Portuguesa, percebi a grande dificuldade dos alunos de 6o e 7o anos em compreender
e produzir um texto simples11. Presenciei situações em que os alunos não queriam participar
de atividades propostas pelos estagiários porque não sabiam ler e escrever. Situações em que
os alunos demoravam muito para escrever uma frase por apresentarem dificuldades em se
expressar através da escrita, produzindo trechos sem sentido ou com muitas variações
ortográficas. Casos em que os alunos convidados pelos estagiários a ler um texto ou se
recusavam a fazê-lo ou demoravam para decodificar as palavras. Desse modo, percebi que os
estagiários não conheciam o perfil do alunado com o qual estavam lidando e preparavam
atividades fora do alcance de grande parte da turma. Esses estagiários do curso de Letras
estavam sendo preparados para ensinar alunos que já sabiam ler e escrever com certa
proficiência e, naturalmente, não possuíam conhecimentos específicos da alfabetização, que
são fundamentais para lidar com esse público que se apresenta hoje nas salas de aula das
escolas públicas de Diamantina.
Foram observados alunos de uma escola em um bairro periférico e de uma escola na
área central, que recebe alunos das regiões rurais próximas à cidade. Logo, eram alunos
oriundos de famílias com baixa escolaridade, em precária situação econômica e social.
Em conversas com o coletivo escolar, percebi a iminente necessidade de aproximação
da universidade com a educação básica. Os professores se consideram abandonados diante
dessa realidade e declaram não conseguir resolver as situações frequentes do dia a dia
escolar: dificuldades de leitura e escrita, violência, desamparo social e econômico do alunado
etc. Uma professora enfatizou que esperava essa aproximação da universidade com a escola,
isto é, ela dizia ser importante que a universidade tivesse conhecimento do que vinha
acontecendo nas escolas públicas de Diamantina e região, e não só enviasse os estagiários
para lá sem dar nenhum retorno. Presenciei momentos em que a coordenadora pedagógica de
uma das escolas tentava alfabetizar, sem sucesso, alunos do 7o ano. As atividades

10

Campus Diamantina.

11

Considero como textos simples aqueles relacionados ao universo infanto-juvenil, que apresentam
construções sintáticas diretas e linguagem clara. Até atividades de completar lacunas com palavras e frases eram
desafiadoras para essas turmas.
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selecionadas por ela eram retiradas da internet e não atendiam às dificuldades dos estudantes.
Devido à ausência de um embasamento teórico e à adoção de práticas inadequadas de
alfabetização, os professores de Língua Portuguesa e coordenadores não conseguiam alcançar
seus objetivos. Todo esse contexto despertou minha atenção para pensar um projeto que
atendesse tanto aos estagiários como à escola, apontando para a indissociabilidade Ensino –
Pesquisa – Extensão.
Esse cenário se configurava como um novo desafio para os licenciandos do curso de
Letras da UFVJM. O que esses licenciandos declaravam é que não imaginavam uma situação
de semianalfabetismo no Ensino Fundamental II. Diante disso, há de se reforçar a
importância do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, pois essa disciplina
aproxima os licenciandos e a universidade das situações reais vividas nas escolas,
possibilitando a elaboração de projetos que possam contribuir de perto com a educação
básica.
Não é muito diferente o que temos observado nas escolas de Belo Horizonte:
Há crianças que ficam para trás, e não são acudidas naquilo que precisam
ser acudidas. Há inúmeras sugestões nas resoluções, nas leis, nos decretos
de conselhos estaduais e federal de que, desde o primeiro momento em que
se identifica que a criança tem dificuldades, já se tem que dar uma atenção
especial a ela. O que é, em tese, muito bom, mas as escolas públicas não têm
tido condição de dar esse atendimento pessoal. Consequência: as crianças
têm ido para a frente sem condições para isso. (SOARES, 2015, p.10)12.

Os licenciandos do curso de Pedagogia da UEMG também trazem relatos semelhantes
aos dos alunos do curso de Letras da UFVJM. Relatos construídos a partir de suas vivências
nos estágios supervisionados, sobre a quantidade de alunos que ainda não sabem ler e
escrever no 5º ano.
Assim, justificam-se ações que buscam a promoção da alfabetização e do letramento
de alunos do 5º ano. Há uma necessidade de transformar positivamente o grau de letramento
desses alunos, possibilitando a eles o domínio de aspectos da língua que são básicos e
importantes para sua atuação na sociedade, a fim de elevar sua autoestima e promover o
exercício da cidadania.
Desde o início deste século, tem-se tentado compreender a concepção de alfabetização
12

Esse trecho está contido em uma entrevista publicada no Jornal Letra A, produzido pelo CEALE
(Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita), da UFMG. A pesquisadora Magda Soares dá respostas a dúvidas
enviadas por professores de todo o Brasil.
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na perspectiva do letramento. Segundo Soares (2000), tais conceitos são diferentes, porém
indissociáveis, o que culmina na abordagem do ―alfabetizar letrando‖. Nas palavras de
Soares,

Alfabetização é a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever. Letramento é o
estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e
exerce as práticas sociais que usam a escrita. […] 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. (SOARES, 2000, p. 47)

Hoje é mais do que necessário considerar os diferentes níveis de letramento
apresentados pelos sujeitos, valorizando todas as práticas de leitura e escrita vivenciadas por
eles em suas comunidades de origem e, também, as práticas de letramento escolar, e levar em
conta a diversidade cultural que permeia as comunidades desses alunos.
O grande desafio dos licenciandos do curso de Pedagogia seria desenvolver
metodologias e estratégias eficientes de incursão na cultura escrita. Isto é, promover para uma
comunidade diversificada a participação efetiva e segura em práticas que resgatem e
revisitem conhecimentos oriundos das técnicas de alfabetização e que permitam a inserção da
pluralidade de sujeitos no universo da escrita convencional, com vistas à aquisição de
competências que promovam a participação plena na sociedade.
Nos cursos de Pedagogia, são discutidos conhecimentos que asseguram a
identificação de dificuldades de leitura e escrita e auxiliam na intervenção contra esses
problemas. Um desses conhecimentos relaciona-se ao estudo da consciência fonológica, que
apresenta função relevante na aprendizagem da escrita, podendo trazer uma contribuição
significativa para a aquisição da ortografia do português (SOARES, 2016, p.182). A
consciência fonológica é a capacidade humana de reflexão consciente sobre a linguagem, isto
é:
[…] uma coisa é usar as palavras para se comunicar. Outra é tomá-las como
objetos sobre os quais podemos refletir, observando algumas de suas
características (por exemplo, sua semelhança sonora com outras palavras da
língua, seu tamanho, os ―pedaços sonoros‖ que as compõem),
independentemente de seus significados. Quando esse tipo de reflexão se dá
sobre a dimensão sonora da palavra, estamos diante da colocação em prática
de habilidades de reflexão fonológica, algo também chamado na literatura
especializada de ―consciência fonológica‖ ou ―conhecimentos
metafonológicos‖ e que, em muitas escolas de Recife, os professores
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passaram a designar, desde os anos 1980, como habilidades de ―análise
fonológica‖. (MORAIS, 2005, p. 73).

Fernando Capovilla (2010) vem insistindo, de maneira veemente, que a consciência
fonológica destaca-se como o principal tema dos trabalhos científicos sobre a aquisição da
leitura e da escrita desde a Educação Infantil até os anos iniciais do Ensino Fundamental. O
autor evidencia que ―precisamos descobrir porque os desempenhos dos alunos têm piorado de
modo tão sistemático e marcante‖ (CAPOVILLA; SEABRA, 2010, p.71). Sobretudo,
―descobrir soluções claras e eficazes, capazes de reverter esse quadro alarmante, e
empreendê-las de modo decisivo, sistemático, lúcido e corajoso‖ (CAPOVILLA; SEABRA,
2010, p.71). Os autores reforçam que:
Como educadores, precisamos resistir fortemente à tentação de buscar, fora
do âmbito da educação, justificativas fáceis e cômodas para o fracasso
educacional. É evidente que as condições sociais e econômicas adversas da
população brasileira afetam o desempenho de nossas crianças. Mas como
educadores, temos a atribuição e o dever de procurar fazer o melhor que
temos, e de buscar soluções educacionais para o fracasso escolar, soluções
baseadas em pesquisa de Pedagogia experimental, de modo a descobrir
como melhor ensinar nossas crianças, tenham elas os problemas e as
dificuldades que tiverem. (CAPOVILLA; SEABRA, 2010, p. 71).

Entretanto, não se pode neglicenciar que,
Infelizmente, no entanto, temos visto autoridades governamentais brasileiras
em educação impondo políticas falhas e métodos mal testados, limitando a
autonomia dos educadores de fazer suas próprias descobertas [...]. Ao invés
de conduzir pesquisas para descobrir como converter o fracasso das
crianças, tais autoridades desencorajam qualquer pesquisa e propõem
respostas prontas e inconsequentes, baseadas em mera especulação, em
senso comum ou em sua limitada experiência particular com alfabetização.
(CAPOVILLA; SEABRA,2010, p.72).

Capovilla e Seabra (2010) apresentam opiniões radicais quanto à atual política de
alfabetização do Brasil13. Eles também mencionam resultados importantes de um vasto
conjunto de pesquisas sobre alfabetização desenvolvidas em diversos países, como Inglaterra,
França e Estados Unidos. Esse ponto de vista particular dos autores, apesar de considerar
questões sociais e econômicas de nosso país, parece ―reduzir‖ a extensão continental do
Brasil, em que se manifestam uma efervescente pluralidade cultural e a reconstrução de
13

No caso, refiro-me às políticas que contribuíram para a formulação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais PCN´s.
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trajetórias singulares de indivíduos e suas relações com a leitura e a escrita. Dessa forma,
compreende-se que é um grande desafio criar estratégias ou alternativas metodológicas que
venham contemplar o complicado problema que se alastra em grande parte das escolas
públicas do país, isto é, crianças que saem do 5º ano do Ensino Fundamental com parco
conhecimento de leitura e escrita.
Outra crítica levantada por Capovilla e Seabra (2010) e marcada por tensões refere-se
à teoria construtivista encabeçada por Emília Ferreiro. Para os autores, durante um longo
período que se estende até os dias de hoje, ―o establishment construtivista falhou de modo
lamentável e completo em conduzir pesquisas comparando a eficácia de diferentes métodos
de alfabetização‖ (CAPOVILLA; SEABRA, 2010, p.74).
O ponto de vista adotado pelos autores critica ―as especulações de discutível
credibilidade, como não é o professor que alfabetiza a criança, mas sim é a criança que se
alfabetiza a si mesma‖ (CAPOVILLA; SEABRA, 2010, p.74).
Capovilla e Seabra (2010) corroboram a importância central que uma pesquisa
realizada pelo National Institute of Child Health and Human Development14, em 2000, atribui
explicitamente ao trabalho com instruções metafonológicas e instruções fônicas para a
aquisição da leitura e da escrita:
As instruções metafonológicas (isto é, procedimentos para desenvolvimento
da consciência fonêmica) envolvem ensinar as crianças a atentar aos
fonemas e manipulá-los em sílabas e palavras faladas. Já as instruções
fônicas envolvem ensinar as crianças a usar as correspondências entre
grafemas e fonemas par ler e escrever. Assim, enquanto as instruções
metafonológicas desenvolvem a habilidade de manipular os sons da fala, as
instruções fônicas desenvolvem a habilidade de converter esses sons em
escrita e vice-versa. (CAPOVILLA; SEABRA, 2010, p.78).

Dessa forma, justifica-se estudar, cautelosa e criticamente, as teorias apontadas por
Capovilla e Seabra, que rompem com as abordagens construtivistas dominantes no Brasil e
afirmam que o desenvolvimento da consciência fonêmica requer instruções fônicas, ―[...]
altamente eficazes em melhorar a aquisição de leitura e escrita sob diferentes condições de
ensino e com diferentes tipos de alunos e idades, quando comparadas a instruções que não

14

OBSERVATOIRE National de la Lecture (1998/2001). Apprendre à lire. Centre National de
Documentation
Pédagogique,
Editions
Odile
Jacob.
Disponível
em:
<http://www.inrp.fr/onl/ressources/publi/apprendre_tot.htm>.
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dizem respeito ao desenvolvimento dessa consciência‖ (CAPOVILLA; SEABRA, 2010,
p.79).
O que nos interessa nessas discussões de diferentes pontos de vista é a oportunidade
de criar abordagens que atinjam diferentes perfis de alunos com defasagens em leitura e
escrita. A opção de abordar e valorizar diferentes opiniões respalda o trabalho de Brito,
bolsista envolvida neste projeto, pois, a fim de auxiliar alunos do segundo ciclo com
dificuldades em leitura e escrita, foram utilizadas atividades da cartilha de método fônico
elaborada por Capovilla e Seabra (2010); jogos de análise fonológica propostos por Morais
(2005); atividades do campo dos estudos linguísticos propostos por Oliveira (2005),
Alvarenga (1995) e Tonelli (1998), além da teoria da psicogênese da língua escrita proposta
por Ferreiro e Teberosky (1986).

Qual é o lugar dos estudos linguísticos nos cursos de formação de professores?

Quando o projeto de reforço para a alfabetização foi elaborado, o princípio básico
dessas atividades era promover, simultaneamente, a alfabetização e o letramento. A
expectativa desse projeto era contribuir para que Brito pudesse: identificar alunos do segundo
ciclo que ainda não dominavam o sistema de escrita alfabético; diagnosticar as principais
dificuldades em leitura e escrita; rever metodologias que possibilitassem a aquisição das
competências de leitura e escrita; e contribuir para que esses alunos do 5º ano alcançassem a
oportunidade de se tornarem alfabetizados.
Tais expectativas citadas no parágrafo anterior não foram totalmente contempladas
por um motivo muito frequente nos atuais cursos de Pedagogia: nossos graduandos não
dominam com profundidade a modalidade escrita de seu objeto de trabalho: a língua. A
língua com toda sua inerente complexidade; as normas que regem a gramática; as regras
ortográficas; a fonética e a fonologia. Junta-se, portanto, uma formação ineficiente na
educação básica a um curso que não prioriza em seu currículo os conteúdos do campo dos
estudos linguísticos. Como formar um alfabetizador nessas condições?
Sem desconsiderar todas as variáveis socioeconômicas e políticas que envolvem o
processo de alfabetização, compreendemos que as dificuldades de aprendizagem em leitura e
escrita também estão diretamente atreladas às ―características intrínsecas da própria
linguagem escrita‖ (ZORZI, 2003, p.39). Isto é, as crianças têm dificuldades não porque
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sejam economicamente desfavorecidas ou apresentem transtornos, mas porque o sistema de
escrita apresenta enormes complexidades.
Como afirma Soares (2016), a natureza da ortografia da língua é condicionante do
processo de aquisição do sistema alfabético-ortográfico, isto é,
em algumas línguas, as relações entre a cadeia fonológica da fala e o sistema
ortográfico são mais complexas e ambíguas; em outras, são mais simples e
inequívocas. Consequentemente, a aprendizagem da língua escrita, no que
se refere à faceta linguística [...] apresenta especificidades segundo o
sistema ortográfico da língua que se esteja considerando, com implicações
significativas para os métodos de alfabetização. (SOARES, 2016, p.88)

Cagliari (1991, p. 9) afirma que ―sem o conhecimento competente da realidade
linguística compreendida no processo de alfabetização, é impossível qualquer didática,
metodologia ou solução de outra ordem‖ para auxiliar alunos com dificuldades em leitura e
escrita. Para o autor, o aprofundamento dos estudos linguísticos não pode ser negligenciado
nos cursos de formação de professores, principalmente, professores alfabetizadores. É
necessário instrumentalizar os alunos dos cursos de Pedagogia, pois, hoje e sempre, o
professor é o alvo das críticas dos fracassos escolares. Silva e Magalhães (2011, p.10)
concordam com Cagliari (1991), ao afirmar que ―[...] o conhecimento e competência teórica e
prática do professor são compatíveis ao desempenho e aprendizado dos seus alunos‖.
Diante desse desafio, partimos para a capacitação de Brito, que assistiria diretamente
os alunos com dificuldades em leitura e escrita. Foram retomados aspectos sobre a aquisição
do sistema de escrita, tratados nos textos de Ferreiro e Teberosky (1986) sobre a psicogênese
da língua; apresentados e explorados os estudos de Oliveira (2005) e Alvarenga (1995) sobre
as variações na escrita de crianças alfabéticas; também considerados os estudos de Tonelli
(1998) sobre a análise das variações de escrita em pontos de instabilidade silábica e suas
alternativas metodológicas; e os estudos de Morais (2005) sobre as habilidades de
consciência fonológica nos jogos de alfabetização.
Ao se aproximar teoricamente do campo dos estudos linguísticos, Brito começou a
compreender muitos ―erros‖ cometidos pelos alunos. Essa exploração dos estudos
linguísticos possibilitava-lhe a construção de planejamentos mais assertivos, com boas
escolhas de técnicas e práticas metodológicas que favoreciam o processo de ensinoaprendizagem do aluno.
Ao longo do projeto, fomos reconstruindo ideias acerca das dificuldades no processo
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de alfabetização. Percebemos que o não conhecimento de muitos aspectos da linguística, que
são essenciais e imprescindíveis no ensino, impossibilitava a elaboração de atividades para os
alunos com dificuldades.
A proposta de alfabetizar letrando é um grande desafio para os graduandos dos cursos
de Pedagogia, segundo as percepções de Brito. Isso porque o trabalho com as diferentes
facetas de cada um desses conceitos, alfabetização e letramento, envolve diferentes processos
e, respectivamente, diferentes atividades. Segundo Soares (2016, p. 350), ―a faceta linguística
desenvolve-se

paralelamente

à

faceta

interativa,

de

compreensão,

embora

independentemente, já que cada faceta demanda processos cognitivos e linguísticos
próprios‖. ―Toda essa tessitura está permeada pela faceta sociocultural‖, segundo Soares
(2016, p. 350). O ensino explícito do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e da ortografia
(faceta linguística) não é suficiente, porque não é possível separar a língua de seu objetivo
último: o uso social.
Desse modo, é preciso que programas como o PEI organizem nas escolas municipais
turmas de reforço e primem pela presença dos alunos nessas turmas, a fim de estabelecer um
cronograma de atividades sistematizadas de alfabetização, para que os alunos com
dificuldades em leitura e escrita consigam se apropriar dos conteúdos próprios ao ano que
frequentam na escola regular.
No entanto, um projeto de extensão, que tinha como objetivo inicial auxiliar alunos do
segundo ciclo com dificuldades em leitura e escrita, deparou-se com a necessidade de, antes,
capacitar a própria graduanda do curso de Pedagogia, a futura alfabetizadora.

Considerações Finais

Ao propor formas de habilitar a graduanda Verilucy Cristine Pinheiro Brito, da Escola
Integrada do curso de Pedagogia da UEMG, a lidar com o novo perfil de alunos do 5º ano,
que não escrevem e nem leem com proficiência, a fim de promover a alfabetização e o
letramento, outros movimentos surgiram, entre eles, como aproximar a universidade da
realidade das escolas de educação básica de Belo Horizonte, no caso a E.M. Maria das Neves.
Segundo Brito, foi um grande ganho aproximar-se da realidade das salas de aula das
escolas públicas de Belo Horizonte. A relação entre a teoria relacionada à alfabetização e ao
letramento estudada na faculdade e os fatos surgidos no dia a dia escolar é uma oportunidade
894

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

para rever metodologias que possibilitem a aquisição das competências de leitura e escrita;
avaliando o que, realmente, pode dar certo e o que fica na esfera do discurso.
Ainda, nas palavras de Brito, ter acesso aos princípios da fonética que auxiliam na
compreensão das normas ortográficas, das regularidades e irregularidades, foi de fundamental
importância para compreender e planejar atividades para os alunos com dificuldades.
Assim, este estudo que se enquadra em uma abordagem qualitativa de pesquisa em
que a fonte direta de dados é o ambiente natural (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 47) trouxe à
tona que não há como trabalhar com o objeto linguístico e agir sobre o objeto linguístico sem
conhecê-lo em profundidade. Algo que é tão óbvio na formação de professores
alfabetizadores, mas que tem sido deixado de lado nas discussões sobre currículo do curso de
Pedagogia. Por que não inserir disciplinas como fonética e fonologia ligadas à alfabetização?
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O material dourado como recurso para a alfabetização matemática
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a importância do Material dourado como
recurso pedagógico para problematizar a Alfabetização Matemática. Parte-se da premissa de que a
matemática é uma linguagem específica e como tal, para ser compreendida, deve ser contextualizada a
partir da vivência cultural dos alunos a fim de que estes possam construir sentidos e lhes atribuir
significado. Este texto trata-se de um Relato de experiência, de uma formação desenvolvida por um
grupo de Professores formadores do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação
Básica (Cefapro), pautando as discussões nos autores ARROYO (2010); CENTURIÓN (1995);
DANYLUK (2015); FREIRE (2015); IMBERNÓN (2016) e MILAN (2017). Considerando a
Matemática como uma disciplina investigativa, constata-se que seu ensino dialético demanda de
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formação permanente, a fim de possibilitar ao professor aprofundamento teórico por meio da reflexão
crítica de sua prática, buscando alternativas possíveis para a superação de suas limitações.

Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Material dourado. Cefapro.

1 Introdução
Este texto tem como objetivo refletir sobre a importância da utilização do Material
dourado como recurso pedagógico para problematizar a Alfabetização Matemática na
construção do conhecimento matemático. Partimos das concepções que consideram a
relevância dos materiais manipuláveis para a construção do conhecimento matemático.
Alfabetizar-se na língua materna e cientificamente, ocupa o posto das necessidades
básicas do ser humano na atualidade. Nas últimas décadas muitos pesquisadores da área da
educação estão se debruçando nas questões que envolvem está temática. Na educação
matemática a alfabetização passou a ter um lugar de destaque no rol das discussões, na busca
da compreensão e caminhos que possam colaborar com o processo de ensino e aprendizagem
deste conhecimento.
Nesta conjectura o Grupo de estudo do Ensino da Matemática do Cefapro, com sede
em Primavera do Leste-MT, constituído atualmente por um professor e uma professora
formador (a) da Área de Matemática, de Linguagem um professor e uma professora formador
(a) e duas da Área Pedagogia, buscou o aprofundamento teórico no tema: Alfabetização
Matemática e a compreensão da linguagem matemática.
O presente grupo iniciou com o objetivo de atender as necessidades formativas dos
professores de uma escola estadual do município acima citado. Nesta ação formativa
participaram professores de todas as áreas de ensino. Diante disto, observou-se a importância
de que o grupo de formadores também fosse constituído por professores das diversas áreas de
conhecimento. Atualmente, mesmo sendo as formações direcionadas prioritariamente para
professores de matemática e pedagogia, os profissionais são os mesmos por entendermos a
riqueza de possibilidades existentes em um trabalho interdisciplinar.
Com a solicitação da gestão escolar e ao analisar as necessidades teóricometodológicas, o grupo de formadores compreendeu que era necessária uma formação que
aliasse o método de ensino com Material dourado aos elementos que permeiam o ensino da
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matemática, como: Alfabetização matemática, ludicidade, construção do número pela
criança, Sistema de Numeração Decimal (SND) e as operações aritméticas.
Nesta perspectiva, a ação formativa tem um caráter de prática-teoria-prática, pois o
docente traz a sua prática para ser pensada por meio, neste caso, de elementos teóricometodológicos no objetivo de ressignificar a sua concepção e prática pedagógica.
Isto posto, buscamos com os momentos formativos conduzir os professores a
compreenderem o significado de se alfabetizar matematicamente uma criança desde os anos
iniciais, na tentativa de desconstruir mitos e crenças. E ainda, destacando sobre a importância
da familiarização com a linguagem matemática e a comunicação desta em sala de aula
concomitante com a realidade do aluno.

2 Alfabetização Matemática: algumas considerações

Ler o mundo matematicamente parece ser uma aptidão do ser humano. Para além de
falar, também matematizamos, formulamos, criticamos e desenvolvemos maneiras
matemáticas de entender o mundo. Nessa perspectiva, é importante considerar os passos já
percorridos pela criança antes da aprendizagem propriamente escolarizada, para que o ensino
da matemática não ocorra desvinculado do contexto histórico e cultural socialmente
construído por ela.
A alfabetização como direito é um processo sociocultural vasto, perpassa a
aprendizagem da leitura e da escrita e envolve também a Alfabetização Matemática, sendo
que a última não pode ser tomada como objeto de ensino apenas no início da vida escolar.
Segundo Danyluk (2015), o ato de ler e escrever a linguagem matemática não se realiza
somente nos anos iniciais, mas permeia o contexto escolar dos alunos até a Universidade e na
vida cotidiana fora dela.
Julgamos que uma pessoa está matematicamente alfabetizada quando esta domina a
linguagem matemática, encontrando nela significado, ou seja, relacionando sentidos para as
noções ou conceitos matemáticos utilizados em seu dia a dia. ―A leitura da linguagem
matemática ocorre a partir da compreensão e da interpretação dos signos e das relações
implícitas naquilo que é dito de matemática‖ (DANYLUK, 2015, p. 25).
A autora concebe a Alfabetização Matemática como ―fenômeno que trata da
compreensão, da interpretação e da comunicação dos conteúdos matemáticos ensinados na
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escola, tidos como iniciais para a construção do conhecimento matemático‖ (DANYLUK,
2015, p. 26).
Neste contexto, cabe ao professor a tarefa de conduzir os alunos à compreensão e
interpretação dessa linguagem matemática, para que ocorra um conhecimento concreto nessa
área, pois segundo Freire (1996, p. 21), ―ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção‖.
Para possibilitar esse processo é necessário compreender que a sala de aula ocupa
posição primordial como espaço formativo edeve ser um local privilegiado com instrumentos,
símbolos, objetos e imagens pertencentes ao contexto da matemática escolar e cotidiana, onde
acontecem interações múltiplas de significação.
Nesse sentido, a sala de aula deve se constituir como um ambiente que possibilita a
imersão dos alunos no processo de apropriação tanto da linguagem materna quanto da
linguagem matemática, por meio do contato com materiais impressos e/ou manipuláveis que
contribuem no desenvolvimento do raciocínio lógico. É necessário ainda levar em
consideração ―a importância da presença nesse espaço de materiais que remetam também
para a função social da Matemática, como: gráficos, tabelas, informações numéricas diversas,
etc‖ (BRASIL, 2014, p. 6).
Compreende-se que um ambiente favorável a Alfabetização Matemática é aquele que,
aliado aos materiais pedagógicos presentes no espaço físico, também provoque o pensar
crítico, a comunicação entre professor e aluno para o compartilhamento de experiências
vividas, a dúvida enquanto expressão do pensamento questionador, espaço que possibilite ao
aluno desenvolver sua compreensão e elaborar suas ideias, onde o erro é entendido como
uma tentativa de realizar conjecturas, que contribuem no desenvolvimento e aprendizagem de
todos os envolvidos neste processo educativo. ―É nesse sentido que entendemos a sala de aula
como uma comunidade de aprendizagem, onde alunos e professores aprendem de forma
colaborativa‖ (BRASIL, 2014, p. 6).
A organização do trabalho pedagógico para a Alfabetização Matemática envolve um
planejamento cuidadoso que vai desde a organização do espaço físico da sala, a disposição
dos alunos individualmente, em agrupamentos produtivos, a proposição das atividades, bem
como a problematização e sistematização dos conhecimentos matemáticos.
Isto posto, o planejamento é imprescindível e pode ser pensado como antecipação do
que deverá ser feito, ou ainda como retomada do que foi realizado, a fim de refletir e
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possivelmente rever a prática. Nas palavras de Freire (1996, p. 18), ―é pensando criticamente
a prática de ontem que se pode melhorar a próxima prática‖. A reflexão crítica da prática,
enquanto objeto de análise, possibilita a superação da ingenuidade e promove à práxis.
Nesse sentido, é importante que o professor considere em seu planejamento diversas
estratégias para desenvolver o raciocínio lógico e a compreensão dos saberes matemáticos
por parte dos alunos, nesse caso, apresentamos o Material dourado como um recurso
pedagógico significativo na construção da proficiência leitora em matemática.

3 Material dourado e Alfabetização Matemática
Maria Montessori (1870-1952), médica psiquiatra, idealizadora da Pedagogia
Montessori, desenvolveu diversos materiais para o ensino, dentre eles o Material Dourado
(MD), que em sua primeira versão, era constituído de contas amarelas amarradas em um
arame, recebendo o nome de material de contas douradas. Essencialmente manipulativo seu
foco era utilizá-lo como recurso no ensino da contagem e aritmética. Percebemos sua
potencialidade também no ensino de frações, potenciação, raiz quadrada, área, perímetro,
produtos notáveis e na geometria.
Para Montessori, o Material dourado deve estabelecer as ligações internas específicas
dos conteúdos com a realidade sendo considerado uma ―abstração materializada‖, onde o
professor deixa de ser o centro do processo educativo e passa a mediá-lo, observando e
empregando práticas para descobrir as possibilidades e novas necessidades.
Atualmente o Material dourado é fabricado com vários tipos de materiais: madeira,
EVA, papel. A versão utilizada pelo Grupo de estudo do Cefapro é apresentada em uma caixa
de madeira, composta de 611 peças, disposta da seguinte forma: 1 cubo, 10 placas, 100 barras
e 500 cubinhos, conforme imagem a seguir.

Fonte:http://www.utfpr.edu.br
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Suas características contribuem para a compreensão do deslocamento das ordens
numéricas, pois tem como pano de fundo o objeto matemático Sistema de Numeração
Decimal, desta forma seus agrupamentos e trocas das Classes e Ordens dos Números
(unidades, dezenas, centenas) ocorrem na base 10. O nosso SND, segundo (CENTURIÓN,
1995, p. 32) ―tem sua origem na palavra latina ―decem‖, que significa dez, [...], ou seja, os
agrupamentos são sempre feitos de dez em dez‖. Compreender a forma sistematizada como
ele se organiza é um dos primeiros passos para a introdução de outros conceitos matemáticos.
Dentre suas características destacamos que a composição dos numerais é feita a partir
da combinação de dez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) e a posicionalidade é um aspecto
fundamental. Trata-se de um sistema aditivo e multiplicativo. O número zero exerce um
papel significativo na notação dos números escritos, ou seja, para diferenciar, por exemplo,
203 de 23.
Neste contexto, promover as potencialidades do Material dourado no ensino SND,
colabora para melhorar o processo de ensino e aprendizagem da matemática, principalmente
quando se considera a linguagem matemática, nas peças do Material dourado, como elemento
alfabetizador. Para isto é necessário compreender a relação entre os objetos matemáticos e o
Material dourado, e a relação entre SND e o MD. Com o mesmo material é possível ainda
promover o significado da ideia de número, valor posicional, operações aritméticas básicas,
entre outras.
As impressões deixadas pelos professores que ensinam matemática nos anos iniciais,
nos momentos formativos, reforçam a proposição de que os aspectos que envolvem a
construção dos conceitos do SND são complexos para as crianças, e ainda conforme afirma
(MILAN, 2017),

é um sistema de numeração que, se comparado a outros, apresenta

diferenças bastante pontuais que não são estudadas com a profundida necessária. Tal asserção
valida o debruçar sobre o assunto e a busca por metodologias que utilizem de materiais
manipuláveis.
Por meio do MD as crianças podem manipular as quantidades, colaborando na
abstração dos significados de unidade, dezena e centena. Observar as relações entre as
Classes e Ordens numéricas, visualizando como as trocas na base dez acontecem e
compreender as regularidades do SND possibilitam o avanço na construção do número e na
Alfabetização Matemática.
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Dentre as várias possibilidades de ensino da matemática com o MD, percebemos a
viabilidade de utilizá-lo como recurso pedagógico para a Alfabetização matemática. Sua
composição permite ao professor introduzir a Linguagem matemática de forma lúdica
utilizando as peças da caixa para dar significado a cada termo utilizado no SND, por
exemplo, na conceituação das Classes e Ordens dos números (unidade, dezena e centena).
Corroborando com esta perspectiva Danyluk (2015), destaca a necessidade de criar-se
possibilidade para o desenvolvimento da compreensão e a interpretação do sentido e do
significado matemático, evidenciando sobre a necessidade de se conversar com os alunos
sobre os significados dos termos matemáticos.
Neste sentido, percebemos no MD a possibilidade de sua utilização para além do
objetivo do ensino do SND, como um recurso que contribui para o desenvolvimento da
proficiência leitora na matemática. Ao manusear as peças da caixa e demonstrar a
organização das Classes e Ordens o professor utiliza dos termos matemáticos e assim pode
dialogar sobre os significados de unidade, dezena, centena, unidade de milhar,
contextualizando tais palavras dentro do próprio contexto matemático. Dessa forma, colabora
para que o aluno compreenda o mundo e se comunique com os outros, como afirma a autora,

Considerando que o homem é um ser que é compreensão, o seu aprender a
ler só tem sentido quando emprega palavras ou as significações daquilo que
se lê na vida cotidiana para compreender a si próprio, compreender o mundo
e comunicar-se com os outros. DANYLUK (2015, p. 23)

Quando o professor que ensina matemática adota esta postura alfabetizadora,
utilizando dos recursos pedagógicos para criar situações de ensino da linguagem matemática,
propícia ao aluno a oportunidade de comunicar-se matematicamente, envolvendo-o com
aquilo que está sendo aprendido, contribuindo para o desenvolvimento da compreensão dos
significados da linguagem matemática.
Para tanto, a autoformação e a dialogicidade na formação permanente são caminhos na
constituição de sujeitos pensantes. A relação dialógica envolve a compreensão de que na sala
de aula, professores e alunos aprendem e ensinam, em uma relação horizontal de práxis
libertadora. O educador é o sujeito de sua prática, cabe a ele criá-la e recriá-la
constantemente, por meio da reflexão crítica de seu fazer cotidiano e comprometimento com
a tarefa educativa da escola.
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4 Formação permanente de professores que ensinam Matemática
A partir do ano dois mil (2000) o governo de Mato Grosso institui na rede estadual de
ensino a proposta da Escola Ciclada, hoje denominada Ciclo de Formação Humana, com o
intuito de romper a cultura da evasão e da reprovação escolar. Porém, para avançarmos nesse
sentido, a formação de professores deve ser pensada a partir da premissa de que a educação é
um direito e um dever assegurado pelo estado, com garantias de acesso e permanência com
qualidade.
Essa consciência deve ser aflorada nos educadores, pois a experiência escolar dos
professores enquanto estudantes foi, no sistema de ensino, que a reprovação era uma das
facetas que permeava a vida escolar. ARROYO (2000, p. 201), nos diz que ―muitas formas
de ser professor, professora no presente eram reações a vivências escolares esquecidas em
algum lugar de seu passado‖. Sendo assim, ao dialogar sobre as impressões que tivemos
enquanto estudantes é fundamental que se exerça a reflexão numa práxis críticas e
humanizada.
E como previa Gramsci apud Moran (2007), a escola incorporaria todas as áreas e
saberes elaborados pela humanidade. Os docentes devem se preparar nesse sentido para
atender as demandas que a escola apresenta. Mesmo que o currículo, a cultura da escola e o
docente seja tradicional, o conhecimento tem vida, é dialético, com isso desestabiliza a
imobilidade da escola, e pode possibilitar processos de emancipação da docência.
Neste contexto, o estado de Mato Grosso, por meio dos Cefapros, busca fomentar e
fortalecer a formação nas escolas, esta normatizada por Orientativos e Portarias específicos
emitidos pela Secretaria Estadual Educação (SEDUC).
Segundo ROCHA (2010, p.86) ―esses centros tiveram seu início na Escola Estadual
Sagrado Coração de Jesus, que já mantinham uma cultura de formação continuada de seus
professores junto a outras escolas‖. A composição da formação dos Profissionais da
Educação é centrada na escola, tendo a coordenação pedagógica um papel relevante na
organização e desenvolvimento desse processo formativo.
Nessa perspectiva, ressalta-se a importância dos participantes serem sujeitos na
formação, e contribuírem nas ações que são propostas para o estudo no decorrer do ano
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letivo. As temáticas são definidas pelos profissionais da escola, após a realização do
diagnóstico1 e, a partir deste, refletem no coletivo sobre as necessidades formativas.
A formação permanente e centrada na escola tem como objetivo o diálogo da
realidade escolar. Isto posto, o estudo de referenciais teóricos contribui para a reflexão das
práticas docentes, organização do trabalho pedagógico, currículo, entre outros. Além desses
fatores IMBERNÓM (2016, p. 158), adverte que ―na iniciativa para o desenvolvimento de
um projeto de formação [...], esta deve ter consciência do grau de comprometimento,
intencionalidade e disponibilidade que o professorado adquire‖.
Parte-se do pressuposto que a formação centrada na escola contribua para que os
docentes reflitam que a formação é inerente a profissão, que também é responsabilidade de
cada profissional aperfeiçoar o seu quefazer como afirma FREIRE (1996, p. 14), ―não há
ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino‖. Desse modo, destaca-se que a prática docente é
um ato político na forma como é conduzida, concebendo esse espaço de forma humanizada
para uma educação crítica e emancipadora.
Nessa concepção, a formação centrada na escola é um espaço pedagógico aliado ao
compromisso da emancipação do ser no tempo histórico, e utilizando as palavras de Freire
(2015), uma maneira de intervir no mundo com ética, responsabilidade, amorosidade e
respeito a mim e ao outro. Saliento que Imbernóm (2016), destaca a importância do professor
assumir o papel de protagonista para a melhoria e mudança na profissão docente, colocando
em prática a reflexão sobre si e o trabalho que desenvolve no espaço escolar. E para tanto,
acreditar no potencial da aprendizagem pessoal, lutar por sua autonomia e capacidade de
evoluir, bem como ser consciente de suas limitações.
Enquanto docentes temos vivências, conflitos, superações e esses fatores permeiam a
vida pessoal e profissional que deve ser dialogado no coletivo para o fortalecimento da
identidade profissional. Nessa perspectiva, MORAN (2007, p. 74), afirma que ―a pessoa fala
mais que as palavras. A junção da fala competente com a pessoa coerente é didaticamente
poderosa. ‖A escola além de local de trabalho deve transcender para espaço de pesquisa e de
formação permanente, com o propósito de compreender o processo educativo, tendo no
trabalho coletivo estratégias para alcançar êxito nessa propositura.

1

Estudo da realidade da escola, por meio de levantamento de dados nas Avaliações externas e internas da
instituição.
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Para além do Projeto de formação da/na escola2 (2019), o Cefapro também
desenvolve formações específicas por área do conhecimento, dentre as quais destaca-se aqui
a formação do Ensino da matemática por meio do Material dourado como recurso
pedagógico. A referida formação teve início no ano de 2018, atendendo a solicitação da
gestão de uma Escola Pública da rede Estadual de Primavera do Leste Mato Grosso/MT.
Tal solicitação advém de um diagnóstico realizado, pela gestão escolar, com os
professores e os dados da Prova Brasil. A análise das avaliações externas apresentou baixa
proficiência dos alunos nos descritores da matemática. Diante desta conjectura a gestão
dialogou com o corpo docente na busca de compreender as fragilidades metodológicas, para
assim planejar estratégias para melhorar o processo de ensino aprendizagem.
Em diálogo com o corpo docente a gestão sugeriu a abordagem da compreensão
metodológica do Material dourado. Como alguns já conheciam as potencialidades do material
a ideia foi bem aceita pelo grupo. Em seguida foi encaminhada uma solicitação de formação
específica para o Cefapro que atendesse a necessidade formativa do grupo, que neste
momento era potencializar a prática pedagógica por meio de instrumentos manipuláveis.
A formação ocorreu na escola com a participação de todo corpo docente, no momento
da hora atividade, planejada e mediada pelos professores formadores do Cefapro das áreas de
Linguagem, Matemática e Pedagogia. A partir da constituição dessa equipe de trabalho,
surgiu a necessidade de um grupo de estudo para aprofundamento teórico, metodológico e
reflexão sobre a ação formativa.
Este grupo possibilitou aos formadores momentos reflexivos, relacionando as
impressões obtidas nos encontros formativos com os professores e as falas dos mesmos, com
o aprofundamento teórico dos autores que embasam o estudo do grupo. Este movimento está
oportunizando aos professores formadores o crescimento epistemológico e metodológico
necessário para construção da práxis dos envolvidos no processo.
Atualmente o grupo desenvolve a ação formativa em três municípios pertencentes ao
Polo do Cefapro. Entretanto, a ação formativa que iniciou em 2018, hoje apresenta um novo
caráter. Alguns elementos foram agregados, quais sejam, o aprofundamento dos aspectos que
permeiam o ensino da matemática por meio do Material dourado como Materiais

2

Formação organizada em cada unidade escolar com a articulação do Coordenador Pedagógico e sob orientação
do Cefapro (Orientativo da Formação Continuada: Projeto de Formação da/na escola e do/no Cefapro, 2019).

905

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

manipuláveis, Ludicidade, Alfabetização matemática, construção do número, Sistema de
Numeração Decimal, narrativas dos professores que ensinam matemática e a prática
pedagógica crítica. Neste contexto, a ação formativa busca não apenas levar ao professor um
método de ensino, mas também provocá-lo a refletir sobre sua prática e todos os elementos
que envolvem o seu fazer pedagógico.

5 Algumas considerações
A presente produção textual teve como finalidade apresentar uma experiência
formativa dos Professores formadores, com professores da Educação Básica de uma Escola
Estadual, no ensino da matemática, utilizando o Material dourado como recurso pedagógico
para dar sentido e significado à Alfabetização Matemática e contribuir no processo de ensino
aprendizagem do educando.
Os encontros formativos provocaram significativas reflexões nos sujeitos envolvidos
nesse processo. Os Professores formadores, por sua vez, foram instigados a buscar outros
aprofundamentos teóricos, a partir das discussões realizadas nos encontros. Os professores
cursistas revelaram, por meio de narrativas, a ressignificação de suas concepções a cerca da
importância de se utilizar a linguagem matemática, a partir dos anos iniciais, a fim de
contribuir na construção das habilidades de compreensão, interpretação e comunicação
daquilo que é dito na matemática.
Em suma, essa formação intencionou ir além do pensar, destacou a importância da
efetiva utilização do Material dourado no fortalecimento do processo de ensinoaprendizagem. Nesse contexto, percebe-se que a formação permanente do professor é um
fator imprescindível no processo de reflexão e transformação da prática pedagógica, ou seja,
um movimento de práxis.
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Explorando contos populares de animais em turmas de alfabetização:
construções da formação de professores mediadores de leitura.
Ywanoska Maria Santos da Gama
Centro de Estudos em Educação e Linguagem – CEEL/UFPE

Resumo:O texto apresenta um relato de experiência desenvolvido ao longo de um processo de
formação de professores mediadores de leitura. A autora, enquanto formadora do grupo se dispôs a
realizar também em sua sala de aula no ensino fundamental, em turma do ciclo da alfabetização, a
mesma atividade proposta ao grupo de docentes, envolvendo a mediação de leitura com contos
populares de animais e gravação de áudio com as crianças fazendo a leitura dramatizada desses
contos. Utilizando-se dessa experiência como objeto de discussões ao longo do processo formativo e
de reflexão sobre sua prática, o texto apresenta, em linhas gerais, o contexto do processo de formação
e descreve a experiência na dimensão da vivência da professora com seus alunos e de formadora com
o grupo de trabalho no processo formativo e os resultados alcançados.

Palavras-chave: Contos de animais. Mediação de leitura. Alfabetização e formação de
leitores.

Introdução
O relato aqui apresentado representa a confluência de uma atividade de formação
continuada de professores mediadores de leitura e minha atuação profissional na educação
básica no ciclo da alfabetização. Destaco que esse se constituiu como momento privilegiado
de reflexão na ação, na perspectiva de Schön (2000) em que atuando como formadora,
representando o Centro de Estudos em Educação e Linguagem – CEEL, ao qual sou
vinculada há pelo menos uma década, me senti impelida a vivenciar em minha sala de aula,
com crianças, a sequência de atividades propostas ao grupo de professoras participantes da
formação, atividades estas que eram planejadas e desenvolvidas junto com formadores do
CEEL e mediadores de leitura da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares.
Para melhor situar a experiência relatada descreveremos, inicialmente, o contexto em
que se deu, falando do projeto mais amplo em que estava inserida e os atores envolvidos
nesse processo. Em seguida, partiremos para uma breve descrição da turma com a qual
desenvolvi, na escola, a experiência em questão para então apresentarmos as etapas do
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processo vivenciado. Finalmente, discutiremos os resultados observados, a partir de três
dimensões que se entrecruzam e que tornaram tal vivência ainda mais significativa para mim
e os demais envolvidos: a dimensão formativa com o grupo; a dimensão da aprendizagem dos
alunos e a dimensão profissional da construção de saberes.
1. A formação continuada e o desafio de um novo olhar sobre um gênero da literatura
O Curso ―Contos de animais: narração oral e leitura do verbo-visual‖, fez parte de um
projeto de formação continuada de professores mediadores de leitura, desenvolvido pelo
Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL-UFPE) em parceria com a Biblioteca
Comunitária Caranguejo Tabaiares em um projeto mais amplo – o Curso de mediação de
leitura na escola e na biblioteca – que envolvia ações simultâneas em outras bibliotecas
comunitárias e escolas. O projeto foi desenvolvido de março a maio de 2018, em diferentes
bibliotecas comunitárias da Região Metropolitana de Recife1 e a Biblioteca Comunitária do
Alto do Moura, em Caruaru – agreste do estado de Pernambuco, envolvendo professores e
estudantes de escola do entorno de tais bibliotecas. Nesse sentido, a biblioteca, no nosso caso
a Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, doravante BCCT, se constituía não apenas
como o espaço a sediar os encontros, mas como parceira em todas as etapas de
desenvolvimento do projeto de formação. O envolvimento da equipe de mediadores de leitura
e o acompanhamento das atividades práticas desenvolvidas com estudantes nas escolas ao
longo do curso, a disponibilização do acervo, equipamentos e todo o apoio dado às
professoras foram de vital importância para o êxito da formação.
Na condição de formadora do CEEL e acompanhando o professor Clécio Buzen,
responsável por aquela ação formativa, levamos para o grupo a proposta de discutir, em um
primeiro momento, os contos populares, seus encantos e espaço que ocupam na formação de
leitores em várias gerações. Resgatando um pouco das nossas memórias de infância e espaços
íntimos de circulação de narrativas da tradição oral, o grupo refletiu sobre a importância
desse espaço-tempo para tais narrativas no ambiente escolar, na biblioteca e nos espaços de
formação de leitores. Naquele momento o grupo enfatizava as possibilidades de identificação
com personagens, o caráter intimista da situação de ―contar‖ histórias que atravessam o
tempo e sofrem as adaptações regionais, bem como a mobilização de interesse pelos livros
1

Além da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, as bibliotecas que compõem o coletivo Releitura –
Bibliotecas Comunitárias em Rede.
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que trazem o registros desses contos, de natureza oral em sua origem, resgatados por
folcloristas, autores nacionais e estrangeiros, foram também relembrados os antigos discos de
vinil com coletâneas de contos, mais tarde substituídos por CDs e canais de internet com
narrativas voltadas ao público infantil.
De acordo com Bunzen (2018), a narração de contos é uma arte ancestral, que retoma
aspectos da fantasia, da imaginação e dos jogos de linguagem. O autor destaca que nossa
memória pode retomar episódios vividos em que um adulto nos conta um conto popular.
Destaca ainda as diversas formas de circulação dessas narrativas em diferentes suportes
(televisão, no rádio ou nos canais do YouTube).
Com base nessas constatações do cotidiano, o projeto de formação que proporcionou a
experiência aqui relatada, propôs como desafio inicial ouvir e contar contos populares de
animais em diferentes mídias. A partir das observações e discussões desenvolvidas nos
encontros de formação, os participantes aceitaram o desafio de desenvolver mediações de
leitura utilizando os contos de animais nas escolas e, posteriormente, gravar um CD com as
criança e jovens nas escolas, em que apresentassem um conto de animais, usando recursos
sonoros para tornar a história mais atraente e divertida.
À medida que as discussões evoluíam, outras práticas culturais se incorporavam ao
projeto, que permitiu, dentre outras vivências: a contação de história oral, a narração
dramatizada dos textos, a leitura em voz alta e a seleção dos contos populares de animais.
Buscou-se, dentro dessa perspectiva dos contos de animais, explorar diversas possibilidades
de formação do leitor envolvendo desde a literatura oral até as obras escritas mais
contemporâneas, passando pelas novas apresentações midiáticas para tais narrativas em
canais especializados ou adaptações para arquivos de áudio e vídeos.
Após esse momento inicial de discussão dos elementos da narrativa e da relação entre
a tradição oral e a literatura apresentada ao público em diferentes suportes, algumas questões
de partida foram discutidas com o grupo, no segundo encontro, para delinear o trabalho em
curso, dentre elas destacamos: o que são contos populares de animais? Quais as diferenças
entre os contos de animais e as fábulas? Quais as semelhanças? Esse era o momento de
conceituar, mesmo que de forma provisória, a narrativa que pretendíamos explorar.
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De acordo com Bunzen (2018) os contos populares de animais se aproximam das
características dos outros contos, uma vez que apresentam: texto oral ou escrito
predominantemente organizado por sequencias textuais narrativas; texto curto; reduzido
número de personagens; esquema temporal e espacial reduzido e pontual; uma ou poucas
ações, com conflitos centrais. Buzen destaca ainda que alguns contos de animais parecem
dialogar com os mitos que procuram explicar como surgiram as coisas, mas com o foco
voltado para possíveis características físicas ou psicológicas dos animais. Já outros contos de
animais parecem dialogar com as ‗fábulas‘ por trazerem uma forte presença da personificação
e da disputa entre os animais, destaca o autor.
Os contos de animais se diferenciam das fábulas pelo contexto social de
produção, pois não são produzidas por fabulistas (como Esopo e La
Fontaine) nem necessariamente estão relacionados com possíveis
características humanas. Em determinados contextos, aspectos essenciais
daquelas culturas podem ganhar grande relevo, como é o caso dos diversos
contos de animais brasileiros que trazem a ―onça‖ como personagem
central. (BUNZEN, 2018, p.13).

Algumas obras disponíveis no acervo das escolas ou das bibliotecas se apresentam
como coletâneas com tais contos, como é o caso de: ―Contos de Animais‖, de Luís da Câmara
Cascudo (2013); ―Contos Populares do Brasil‖, de Silvio Romero (1995) e ―Contos de
Animais do mundo todo‖, de Naomi Adler (2003). Foi, então, com base em tal resgate
histórico do gênero e sua função social que iniciamos o trabalho de selecionar alguns contos
para ler para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental. Tal atividade, muito mais que
uma seleção, constituiu-se como uma curadoria, no sentido de cuidar dos detalhes da escolha,
considerando elementos que garantissem a qualidade literária das obras, selecionando com
zelo o que melhor represente os contos populares de animais da nossa e de outras culturas,
considerando a forte tradição desse patrimônio narrativo.

2.

A narração oral e os contos tradicionais: da biblioteca à sala de aula
A partir desse momento particularmente importante do curso, a curadoria, iniciada pelos

formadores e enriquecida pelos mediadores de leitura da BCCT, as professoras envolvidas na
formação passaram a buscar no acervo das bibliotecas escolares, obras literárias que
correspondessem ao gênero estudado. Nessa busca, muitas se surpreenderam com o rico
material encontrado que até então passava despercebidos em meio ao universo a explorar nos
espaços de leitura das escolas envolvidas.
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Os encontros realizados na BCCT tiveram a característica de conciliar a construção
de conhecimentos com a ressignificação da tradição oral e sua importância na formação de
leitores (inclusive na nossa). Em momentos diversos foi dada uma ênfase maior às estratégias
de narração oral, no sentido de viabilizar elementos que enriquecessem as mediações de
leitura. Em todos os encontros houve mediações diversas e uma discussão voltada não apenas
à exploração do conto e seus sentidos, como também, de forma particularmente importante,
da forma de realizar a mediação. Eram destacadas questões iniciais importantes relacionadas
à exploração de elementos do livro como a capa, a contracapa, as orelhas, a fonte das
palavras e também sobre os elementos básicos desse tipo de narrativa. chamando a atenção
para os elementos visuais do livro em que o conto se encontrava, antes de iniciar a mediação.
Em alguns momentos após a mediação pelo formador, exibíamos vídeos do mesmo conto
apresentado oralmente por um grupo de contadores2. Com isso eram discutidas várias
possibilidades de explorarmos os contos de animais com o público do ambiente escolar e da
biblioteca.
Em um dos encontros foi exibida a imagem de um homem negro de pé, cercado por
crianças também negras sentadas ao seu redor e, a partir dessa imagem, motivou o grupo a
pensar no que aquilo representava para cada um. Os participantes fizeram alusão à tradição
oral dos povos africanos e os contadores de histórias, remetendo às suas memórias sobre o ato
de ouvir e contar histórias.
Mesmo acontecendo em um espaço de biblioteca, os participantes podiam também
usufruir de um cantinho de leitura montado dentro da sala onde eram realizados os encontros
do curso. O acervo ali disponibilizado mobilizava o interesse em conhecer/ler as obras
expostas, como também anotar suas referências para procurar no acervo das escolas. Havia
ainda o movimento de empréstimo destas obras.
Nas situações de mediação de leitura ou na escuta da gravação do conto O sapo com
medo d‘água, na primeira versão, narrado por mim discutimos sobre a narração, a entonação,
as vozes e, no caso da gravação, os recursos utilizados para elaborar tal material. Dando
continuidade, ouvimos o conto A festa no céu e Os sete carneirinhos, ambos de tradição
popular, em sua versão áudio livro, em seguida conversamos sobre como se desenvolveu a
2

Disponíveis no programa de televisão Quintal da Cultura, dentre outros.
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história, qual foi a nossa recepção da narração, quais os recursos sonoros utilizados para
compor a história e que contribuições traziam à narração. Só após essas vivências iniciamos o
trabalho junto aos alunos das escolas e as crianças da biblioteca para futuramente gravar o
CD com os áudios das narrativas. Foram apresentados também algumas ferramentas
tecnológicas, aplicativos e programas, que poderiam auxiliar nas gravações.
Iniciado os trabalhos com os estudantes foram marcantes as discussões sobre a
recepção dos contos pelas crianças. Alguns cursistas argumentaram que as crianças gostaram
muito desse tipo de trabalho e se mostravam muito entusiasmadas ao realizar a leitura
dramatizada. Perceberam também que podiam trabalhar a leitura fluente, a pontuação e a
entonação do texto lido por elas, além de conhecerem a estrutura de conto de animal. Nesse
momento, os trabalhos desenvolvidos com a minha turma, a partir do conto O sapo com medo
d‘água, já estavam mais avançados e serviam de experiência piloto para discutir com as
professoras como estavam sendo vivenciadas cada etapa da experiência com os estudantes,
considerando que o ritmo de trabalho e desenvolvimento das atividades variavam de escola
para escola.

Com base na experiência desenvolvida em minha turma, discutíamos a

importância do planejamento para tal atividade e outros pontos a serem levados em
consideração para que a produção final acontecesse da melhor forma. O grupo também
vivenciou em um dos encontros a gravação de um conto de animais, dividindo-se em dois
subgrupos para gravar uma versão do conto a Onça, a tartaruga e o jacaré do livro Contos de
Animais do Mundo Inteiro (ADLER, 2003).

3.

Vivenciando com minha turma de 3º ano a experiência da formação:
Conforme destacamos no início do presente relato, a experiência construída no curso,

desde o início, me motivou, para além do contexto de formação e do papel de formadora, a
deter maior atenção sobre como seria a recepção dos estudantes às narrativas em foco,
aguçando o desejo de, em outro contexto – o de professora alfabetizadora – vivenciar tal
experiência em minha sala de aula. Por esse motivo me propus a realizar com minha turma a
atividade que estávamos planejando, socializando com o grupo, cada uma das etapas,
contribuindo com as discussões. 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
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quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente, o papel de formador e de
formando.
No período em que ocorreu o curso estava atuando no turno oposto em uma escola da
rede municipal de ensino do Recife, como professora de uma turma de 3º ano do ensino
fundamental. Dentro do contexto de organização daquela rede, esses alunos estavam
finalizando o ciclo de alfabetização e, portanto, precisavam consolidar a fluência de leitura, a
expressão oral, a produção textual e outros aspectos relacionados à alfabetização.
Realizei ao longo de uma semana, no momento da rotina de sala de aula destinado à
leitura para às crianças, a mediação de contos de animais, um conto diferente a cada dia.
Cada conto uma roda de conversa. Dia após dia explorando as características dos
personagens, o que os contos tinham em comum, a sagacidade dos personagens, as saídas
inusitadas. As crianças se envolviam gradativamente. Dentre os livros selecionados, em um
deles integrante da coletânea de Luís da Câmara Cascudo (2013), ―Contos de Animais‖,
havia dois contos que constavam também no livro didático de Língua Portuguesa utilizado
pelos alunos. Desse modo, na leitura do conto O Sapo com medo d‘água, o texto foi
rapidamente reconhecido pela turma, que sugeriu que a leitura feita pela professora fosse
acompanhada por eles tendo como suporte o livro didático. A proposta foi acatada uma vez
que a versão era a mesma da coletânea e era visível a empolgação das crianças com a
descoberta. O outro texto da coletânea presente no livro didático, A Preguiça, não despertou
o mesmo interesse, possivelmente por se tratar de um texto muito curto, até mesmo com
pouca ênfase no próprio projeto gráfico do livro didático, onde ocupava espaço de leitura
complementar.
Após a leitura compartilhada, propus que nos dividíssemos na leitura, assumindo
alguns papeis: um aluno seria o narrador (estávamos sempre explorando o lugar do narrador
nos textos lidos); outro aluno seria o sapo, e os demais se dividiriam em grupos que
representariam as crianças. Três crianças se candidataram a narrador. A turma estabeleceu
como critério de escolha a fluência de leitura. Para o Sapo, o critério foi a desenvoltura.
Segundo Rafael (9 anos de idade), ―pra ser o Sapo tem que ser bem esperto, mas fingir ser
bobo, porque ele engana as crianças pra escapar!‖. A partir desse comentário, vários se
candidataram a dar voz ao sapo.
Comentário de Kauã (9 anos – que acabou sendo o escolhido para Sapo) a respeito de
como deveria ser o sapo:
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– Ele engana as crianças! É muito esperto. Fica tirando onda! enganando
as crianças fingindo que não liga para o que elas queriam fazer com ele, tipo:
jogar nas pedras, queimar, furar de faca!‖.
– Ele faz os meninos pensarem que tem medo só de água. Porque ele queria era isso
mesmo: ser jogado na água!‖ Com o comentário da professora [Mas por que ele foi dizer
isso, se era o que ele queria? Não parece estranho?] Juliane e Sabrina respondem ao mesmo
tempo: ―Ele queria enganar os meninos! ― (Juliane, 8 anos). ―Porque ele sabia que os
meninos queriam descobrir o ponto fraco dele‖ (Sabrina, 8 anos).
[Professora] – Como o ponto fraco? Se ele sabe nadar?
[Sabrina] – Ele tava só fingindo que era o ponto fraco!
[Professora] – Mas por que alguém finge que não quer uma coisa, se é justamente o
que ela quer?
[Juliane] – Para o outro acreditar e fazer ... pra enganar!
[David - o narrador] – Porque ele sabia que as crianças iam ser do contra! Fazer o que
podia matar o sapo! Era isso que o sapo queria desde o começo... enganar elas e escapar!
[Professora] – Ah! Entendi! Ele queria que as crianças pensassem que ele não ia
conseguir escapar da água!‖
[Gabriel - 8 anos]: ―Porque as crianças eram do contra! O sapo também ficou sendo
do contra pra enganar!‖
Perguntei então às crianças que relação isso tinha com o trecho final do conto que diz:
Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos:
– É Sapo com medo d‘água‖... (CASCUDO, 2013, p.18).
Várias crianças tentaram responder ao mesmo tempo e quando pedi paciência, para
que um falasse de cada vez, as respostas foram:
[Juliane] – A pessoa só pode tá mentindo, ou fingindo!
[Cleiton - 7 anos] – Tá se fingindo de medroso pra ter o que quer!
Na roda de conversa, comentamos ainda sobre o que acharam do comportamento dos
personagens. A esperteza do sapo foi unanimidade, mas algumas crianças deram ênfase ao
que chamaram de ―ruindade‖ daquelas crianças que queriam matar o ―coitado do sapo‖.
[Juliane] – As crianças eram muito malvadas!
[Cleiton] – Meu primo já jogou sal em um sapo... Ele ficou inchado ... acho que
morreu!
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[Ryan] – Tem gente que corta o rabo de lagartixa só por maldade!
[Maria Luísa, 9 anos] – As crianças eram malvadas, mas o pai também... como é que
pode? O homem levou o sapo pra os filhos brincarem? Ôxi... parece doido!
[Sabrina] – Sapo tem veneno! era bom se ele tivesse jogado veneno nas crianças!
[Rafael] – Aí eles matavam o sapo por vingança! Tá doida!‖
O Conto traz uma única ilustração e as crianças destacaram dois aspectos com mais
ênfase: a expressão de satisfação do sapo, muito à vontade na água e o que chamara de ―cara
de bobos‖ das crianças, que ―caíram direitinho‖ na conversa do sapo.
[Juliane] – Os meninos tentaram ser espertos, mas esperto mesmo foi o sapo!
De acordo com Colomer (2007, p.73) o conhecimento da narração natural que
qualquer indivíduo adquire rapidamente com o costume social de contar história (e conversar
sobre elas) seja na forma oral, seja na forma escrita, ajuda o leitor a dominar muitos aspectos
necessários à compreensão leitora, em geral, e para a compreensão literária, em particular.
Naquela mesma semana fizemos a escuta do conto gravada em áudio pela professora,
com música de fundo na abertura e final. Mostrei às crianças, que na minha infância se ouvia
muitas histórias em áudio. Apresentei contos de animais de uma coleção de discos infantis
que traziam vários contos de animais e apresentei outros livros que traziam esses contos.
Convidei-os para gravar um dos contos que havíamos lido na semana anterior e claro que o
conto escolhido foi O Sapo com Medo d‘água, que fez muito sucesso entre eles, embora em
outro momento quando foi trabalhado, no bimestre anterior, não tivesse tido tanta repercussão
na leitura e discussão em sala de aula. Possivelmente porque também o olhar da professora
não estava tão sensibilizado ao grande potencial desse gênero para ampliar a construção de
sentidos pelas crianças.
Após vários ensaios ao longo da semana seguinte, a gravação aconteceu na sala de
exibição de vídeos, por ser um espaço reservado e contar com uma acústica melhor. Nos
ensaios para a gravação, Rafael corrigia Kauã, que fazia o sapo:
– Tem que fazer voz de quem não está com medo das ameaças! Na hora de dizer que
não quer ser jogado na lagoa, tem que fingir que não está com nadinha de medo!
– Pra eles acreditarem (ponderou Cleiton)
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No dia da gravação apresentei os equipamentos que usaríamos e como seria
operacionalizada a gravação. Passei um pequeno vídeo mostrando situações de gravações de
vídeos e áudios feitas por crianças, sinalizando a importância da concentração, do silêncio e
da atenção na hora de iniciar a fala. Testei com eles o funcionamento dos aparelhos e mostrei
os resultados. Foram utilizados para a gravação o aparelho de celular da professora, notebook
e pequenas caixas amplificadoras de som. A participação das crianças foi assim organizada:
um narrador, a criança que representaria o sapo, crianças organizadas em quatro subgrupos
que na história sugeriam a forma de matar o sapo (jogar nos espinhos, queimar o sapo,
sacudir nas pedras, furar de faca, jogar na lagoa). Pesquisamos juntos sites com efeitos de
sonoplastia para localizarmos um bom efeito sonoro para a queda do sapo no meio da lagoa.
Escolhemos também uma música instrumental para a abertura e finalização da história as
crianças sugeriram cantigas populares com o tema ―sapo‖ e após pesquisarmos na internet,
escolhemos uma versão instrumental de ―Sapo Cururu‖. Fizemos uma primeira gravação, o
grupo ouviu em seguida e após discutir o resultado, optou por uma segunda tentativa que foi,
então, aprovada por todos, que ficaram muito satisfeitas com o resultado e pediram para ouvir
mais de uma vez. O arquivo em áudio foi socializado por redes sociais com as famílias das
crianças, com as outras turmas da escola e no dia destinado à Família na Escola,
apresentaram a dramatização do conto, com visível entusiasmo.
4. Os resultados e seus desdobramentos
Paralelamente

também

eram

desenvolvidas

experiências

semelhantes

pelas

professoras integrantes do curso em suas escolas e bibliotecas, e nas discussões iam
aprimorando as possibilidades de gravação (alguns utilizaram programas de computador bem
mais sofisticados para esses fins). A cada experiência discutida surgiam novas ideias, sendo o
produto final a coletânea de contos gravados em áudio e distribuídos às escolas e bibliotecas.
A experiência do curso foi socializada no Seminário Final do Pacto pela Alfabetização
na Idade Certa – PNAIC do estado de Pernambuco, em sessão conjunta com as experiências
desenvolvidas pelas demais bibliotecas comunitárias em parceria com as respectivas escolas
do entorno. Cada uma dessas bibliotecas trabalhou com um gênero específico e apresentou as
produções resultantes da formação e atividades nas escolas. Nosso grupo, da BCCT, expôs o
acervo utilizado, painel com cenas da formação e do trabalho nas escolas e teve como ponto
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alto a disponibilização das histórias gravadas para serem ouvidas pelos interessados, em
fones de ouvidos conectados a notebooks.
Tanto na experiência desenvolvida com meus alunos quanto nas demais que
culminaram com a gravação de um conto, foi possível perceber os elementos motivacionais
introduzidos com a proposta, o fortalecimento dos vínculos, particularmente de cumplicidade,
o enriquecimento da atividade a partir das sugestões dos estudantes e o envolvimento destes
nos jogos dramáticos, na exploração de diferentes mídias (impressas e digitais) e suportes.
Além disso, a valorização da participação de cada uma e cada um no resultado final
impulsionava as crianças a se expressarem da forma mais clara, valorizando a fluência da
leitura em voz alta, a expressividade na voz e o respeito aos turnos de fala para que cada
personagem ou grupo de personagens (no caso dos subgrupos que representavam as crianças
em coro propondo alguma crueldade a ser feita com o sapo) pudesse ser ouvido sem
interferências de outras falas. O papel do narrador foi também alvo de discussões, não apenas
no planejamento, como na avaliação da primeira gravação realizada.
Além disso, o trabalho possibilitou um rico diálogo entre diferentes mídias (impressas
e digitais) e suportes, permitindo ainda que os estudantes se apropriassem do conceito de
sonoplastia e pensassem em possibilidades para criar efeitos sonoros que, interagindo com o
texto oralizado, dessem mais vida e ludicidade ao produto concebido. Perceberam ainda que
o processo envolvia várias etapas para garantir a qualidade da produção (ensaios, discussões,
mais de uma tentativa de gravação, avaliação coletiva dos resultados, etc). Se pensarmos sob
a ótica da revisão da produção, podemos dizer que esses estudantes vivenciaram etapas muito
importantes, desenvolvendo aprendizagens que, certamente, impactará de alguma forma nas
atividades de produção de texto, de investimento na oralidade e do desenvolvimento da
criticidade sob a própria produção. Todas essas questões ultrapassaram significativamente o
alcance esperado para a experiência vivida. Lembrando Teresa Colomer

A leitura literária pode expandir o seu lugar na escola através de múltiplas
atividades, que permitam sua integração e conferência com outros tipos de
aprendizados. Os mais imediatos, é claro, são os aprendizados linguísticos.
Por um lado, o trabalho linguístico e literário conjunto permite apreciar as
possibilidades da linguagem naqueles textos sociais que o propõem
deliberadamente, como é o caso da literatura (COLOMER, 2007, p. 159).

De acordo com a autora, as obras recitadas, dramatizadas ou lidas em voz alta para ser
compartilhada com os demais, prestam-se também a serem memorizadas e convertidas em
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―parte de nossas lembranças, ou seja, de nós mesmos‖ (COLOMER, 2007, p. 160). O destino
dado ao arquivo em áudio, encaminhado às famílias pelas redes sociais constituíram-se não
apenas como um destinatário real como reforçou para todo o grupo que é preciso explorar
outras maneiras de circulação das narrativas nas sociedades contemporâneas. Muitos alunos
relataram que seus pais socializaram a gravação com parentes e amigos, ampliando o alcance
de nossa experiência.
5. Considerações finais
A experiência ora relatada, em sua dupla inserção (na formação continuada e na sala
de aula) nos permitiram aprofundar discussões sobre os elementos que compõem a narrativa
aperfeiçoando experiências literárias, dos formadores, do grupo em formação e dos
estudantes.
Procuramos aqui ressaltar o fato de que a literatura de tradição oral – como os contos
populares de animais – constituem-se como rico material de mediação da leitura literária na
escola e na biblioteca e a utilização de diferentes suportes, formatos e mídias (impressas e
digitais), permitiu uma ampliação das possibilidades de articulação entre leitura e oralidade,
além de consolidar o espaço da nossa tradição oral, com a merecida valorização da memória
das histórias ouvidas, que ajudaram a nos constituir enquanto leitores literários. Podemos
entender que são infinitas as possibilidades no trabalho com a literatura na biblioteca e na
escola e que iniciado uma experiência dessa natureza, os resultados e desdobramentos nos
surpreendem e convidam a querer mais.
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Grupo de pesquisa da e na escola: tecendo novas possibilidades de pensar e
praticar a formação continuada e a alfabetização
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Colégio Pedro II
Inês Pereira G. de Oliveira
Colégio Pedro II
Cristina Spolidoro Freund
Colégio Pedro II

Resumo:Neste artigo trazemos reflexões sobre potencialidades de um espaço de formação que reúne
professoras alfabetizadoras movidas pelo desejo de coletivizar suas práticas ao mesmo tempo em que
refletem sobre elas. As professoras participam do Grupo de Estudos, Pesquisa e Práticas em
Alfabetização (GEPPALFA) no Colégio Pedro II. Duas questões, em 2018, mobilizaram o grupo em
suas experiências de formação: que saberes são tecidos por esse coletivo de professoras diante dos
desafios da prática? Qual a melhor forma de registrar e de tornar públicos esses registros?
Apresentamos como viemos amadurecendo os modos de registrar o conhecimento produzido
coletivamente. Acreditamos, com base em Nóvoa (2017; 1992), que precisamos pensar sobre esse
lugar de aprender e ensinar a partir dos modos de fazer e da experiência,o que envolve uma postura
reflexiva sobre o fazer, com possibilidades de se rever e de modificar a prática (PRADO, 2009), o que
vem ocorrendo com o grupo.

Palavras-chave: Formação de professores. Pesquisa do professor. Alfabetização.
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Introdução

O acesso dos estudantes aos Anos Iniciais no Colégio Pedro II, desde a criação deste
Departamento, acontece por meio de sorteio público. Os relatos dos pais, inclusive, nos
permitem perceber o quanto este é um momento de grande comoção, bem como a
importância dessa Instituição para muitas famílias. Só no ano de 2019 foram cerca de 6.660
inscritos, concorrendo a 365 vagas para o 1º ano de escolaridade, conforme dados obtidos no
sistema de concursos do Colégio, o Dhui.
No Campus São Cristóvão I, como etapas da recepção aos novos alunos, alguns
momentos são garantidos: visita guiada pelo Campus para os responsáveis, entrevista às
famílias, realizada pelo Setor de Orientação Educacional e Pedagógica (SOEP), e semana de
acolhimento aos alunos, organizada pela equipe de professoras. Nesses momentos iniciais já
temos a oportunidade de perceber a diversidade de famílias e crianças que serão atendidas.
Este processo vem garantindo ao Colégio Pedro II um corpo discente carregado de histórias e
experiências distintas.
Considerar as especificidades que a cada ano os estudantes apresentam nos coloca
sempre um novo desafio. Grupos tão diversos, que a cada ano têm nos apresentado novas
histórias e novas possibilidades de ensinar e aprender, nos impõem a necessidade de refletir
diariamente sobre nossos modos de fazer e agir. E o ano de 2018 foi repleto desses ―novos
desafios‖, sobretudo por lidarmos com crianças que se envolviam com o seu processo de
alfabetização de maneiras muito peculiares, que nos desafiavam como professoras a pensar
em novas estratégias, tempos e modos de lidar com o conhecimento e regras da escola.
Isso implica defender uma escola para todos, buscando superar práticas
homogeneizantes para atender às necessidades, interesses e expectativas dessa diversidade,
além de se colocar num lugar de enfrentamento de novas situações, questionando e
reformulando o nosso fazer. Como afirma Cortesão (2006, p. 28), a escola recebe um
contingente de alunos que teve outra socialização, que desafia os interditos adotados e isso
nos coloca a necessidade de lidarmos com e valorizarmos a diferença. Para a autora
(CORTESÃO, 2006, p. 68), uma valorização real das diferenças pressupõe a necessidade de
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―encontrar respostas variadas e mais adequadas a aspectos socioculturais e aos problemas
sentidos por cada um desses grupos‖, o que significa reorganizar e/ou recriar ―conteúdos,
metodologias e materiais‖ e que os professores conheçam seus alunos, produzindo
conhecimento sobre eles, usando este conhecimento para propor formas e conteúdos que vão
a seu encontro. Um professor que, assim, passa a produzir conhecimento de tipo
socioantropológico sobre os alunos, e um conhecimento profissional e teórico elaborado para
os alunos. Cortesão (2006, p. 16) afirma, assim, que ―[é], portanto, também crucial, que
atitudes reflexivas e de pesquisa impregnem seu quotidiano de professores‖.
Com a intenção de abrir espaço para o compartilhamento de nossos saberes e fazeres,
e propiciar as atitudes reflexivas necessárias a uma prática não ―daltônica‖ culturalmente
(CORTESÃO, 2006), nos reunimos quinzenalmente no Grupo de Estudos, Pesquisa e
Práticas em Alfabetização (GEPPALFA), criado em 2014 por uma professora do
Departamento dos Anos Iniciais1 e cadastrado na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa,
Extensão e Cultura. Os encontros do grupo não ocorrem dentro da organização do
planejamento da escola, como o que ocorre semanalmente com a equipe de coordenação
pedagógica, mas como espaço que procuramos por adesão, ou seja, por desejo de estar entre
pares que dialogam, discutem, estudam e pensam coletivamente em estratégias ou
possibilidades de trabalho em parceria, sem as amarras do planejamento semanal que faz
parte de nossa carga horária. No decorrer dos anos e da abertura do grupo inicial à
participação de novos membros interessados em estudar e pensar sobre suas práticas
alfabetizadoras, outras professoras viram nele um espaço de aprendizagem entre pares.
Destacamos, neste artigo, a nossa participação no grupo durante o ano de 2018, por
ser um ano em que a configuração do grupo foi peculiar, com a participação majoritária de
professoras que estavam atuando no 1º ano. Do total de oito integrantes, apenas uma atuava
como regente de uma turma de 3º ano. Assim, a escolha de materiais de estudos e as
discussões giraram especialmente em torno de desafios muito comuns às especificidades do
trabalho no 1º ano, mas sem deixar de contemplar as expectativas de formação da parceira da
colega que atuava no 3º ano.

1

A professora Angela Vidal Gonçalves escreveu o projeto e o cadastrou com o nome GEPALFA em 2014.
Outras duas integrantes, as professoras Ana Paula Caetano e Natalia Pinagé participam do grupo desde sua
criação.
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Trazemos, pois, a esse texto duas das questões que muito nos mobilizaram e que
situam entre o que nos motiva a estudar, nossas inquietações, e o que aprendemos com elas:
que saberes são tecidos por esse coletivo de professoras diante dos desafios da prática? Qual
a melhor forma de registrar e de tornar públicos esses registros?
Temos apostado na narrativa docente, com base no que diz Galvão (2005), como um
potente recurso de formação; e esta tem se tornado a forma mais evidente de nossos
encontros estruturados em momentos dois momentos: o primeiro, de estudos que embasam
teoricamente nossas escolhas e estratégias pedagógicas e, o segundo, de partilharmos, no
momento que chamamos de ‗parte prática‘, as nossas dúvidas ou inquietações com que nos
deparamos nas aulas.
Sendo assim, nosso movimento nesse texto será de apresentar o que temos pensado e
feito coletivamente para buscar respostas às questões que têm mobilizado o grupo a pensar
em possibilidades de trabalho que atendam todas as crianças e cada uma em seus diferentes
tempos e modos de aprendizagem. Objetivamente, o texto foi estruturado da seguinte forma:
inicialmente, situamos em que contexto se forma o grupo de pesquisa e modificações feitas
ao longo de sua existência. Na sequência, apresentamos o modo como compreendemos as
narrativas como potenciais recursos formativos, seguindo-se a elas, análises de situações
vivenciadas no ano de 2018, quando o grupo era composto, em sua maioria, por membros que
atuavam direta ou indiretamente – como no caso da Orientadora Pedagógica e da professora
que atuava no Laboratório de Aprendizagem – assistindo a alunos de 1o ano. Finalmente,
encerraremos com nossas considerações, ainda que provisórias, sobre nossa pesquisaformação, baseada em nossas narrativas.
Acreditamos que, ao colocar nossa prática sobre o escrutínio de colegas, coletivizando
as nossas ansiedades, angústias e também nossas escolhas, também nos fortalecemos,
repensamos e ressignificamos a própria prática ou, conforme propõem os estudos de Canário
(2006) passamos por um processo de autoformação com força de pesquisa. Assim, nos
fortalecemos enquanto profissionais que desenvolvem a capacidade de tomar decisões e fazer
escolhas que resultem em práticas que atendam cada vez mais os alunos em suas
singularidades.
O GEPPALFA dentro da estrutura do Colégio Pedro II
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A estrutura do Colégio Pedro II garante a seu corpo docente tempo de estudo e de
planejamento em sua carga horária. Nessa estrutura, a equipe pedagógica do Departamento
dos Anos Iniciais conta com um Professor Orientador Pedagógico (POP) para cada ano de
escolaridade e um coordenador de área que faz a integração das áreas do conhecimento que a
Instituição denomina Núcleo Comum do 1º ao 5º ano.
Os professores seguem um contrato de 40h, a maioria com Dedicação Exclusiva, e têm
na sua carga horária semanal até 15h horas de ensino, até 14h para manutenção e até 6h
dedicadas à pesquisa ou a atividades de extensão.
Semanalmente, na carga horária docente estão garantidos quatro tempos de
planejamento na escola, que se alternam em encontros com a POP, com as coordenações de
áreas, membros do SOEP ou planejamento individual (PI).
Ressalte-se que o Campus São Cristóvão I, onde trabalhamos, é o maior entre os cinco
Campi dos anos Iniciais no Colégio, sendo que, apenas no chamado Núcleo Comum, atuam
cerca de 22 docentes por turno. Assim, há uma grande estrutura, com expressivo quantitativo
de profissionais, com variadas histórias de formação e dificuldades advindas da rotatividade
de professores - entre efetivos e substitutos, fatores que contribuem para a complexidade que
se precisa considerar ao se planejar encontros de formação que atendam às demandas
específicas de cada grupo no Colégio.
Diante da realidade da maioria dos professores do nosso país, onde considerável parte
das redes ainda luta para garantir o limite máximo de 2/3 da carga horária, previstos na Lei nº
11.738/2008, para o desenvolvimento de atividades de interação com os educandos,
compreendemos que participar de encontros de planejamento semanal dentro da nossa grade
de horários é um privilégio. Vivenciar essa experiência nos mostra a importância desse
momento na carreira do professor, sobretudo em momentos em que a carreira docente vem
sendo tão vilipendiada por órgãos públicos que, em tese, deveriam valorizar o profissional da
educação. Apesar dessa possibilidade, consideramos que tais encontros não são suficientes
para que possamos nos debruçar sobre os desafios inerentes à prática e os saberes que podem
ser discutidos e tecidos a partir desses desafios.
Neste cenário, buscando se debruçar mais especificamente sobre as questões que
envolviam a alfabetização e, ainda, instigadas pelo desejo de estar entre pares que dialogam,
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discutem coletivamente, estudam e pensam estratégias ou possibilidades de trabalho em
parceria, no ano de 2014, um grupo de três professoras passa a se reunir quinzenalmente em
um grupo denominado Grupo de Estudos e Práticas em Alfabetização (GEPALFA). O
projeto, elaborado pela professora Angela Vidal Gonçalves, nos revela a intenção inicial
deste grupo de professoras que pretendia se reunir para estudar a temática da alfabetização:

Este projeto tem por objetivo principal abrir novos espaços para a formação
docente no CPII, visando ao aprimoramento das práticas alfabetizadoras dos
Anos Iniciais, por meio do aprofundamento de questões teóricas e
metodológicas, e de reflexões sobre o trabalho desenvolvido na escola nos
primeiros anos de escolaridade. Com essa finalidade, propõe a criação do
Grupo de Estudos e Práticas de Alfabetização, no qual docentes do colégio
(e, caso seja de interesse da instituição, professores de outras instituições),
poderão se dedicar ao estudo de textos que abordem o ensino/aprendizagem
da linguagem escrita, vinculando teoria e prática na busca de intervenções
pedagógicas que favoreçam o efetivo aprendizado dos alunos.
(GONÇALVES, 2014, p.3)

Assim, considerando a complexidade que envolve o processo de alfabetização, esse
coletivo de professoras se dedicou a decidir o que iria estudar e a trazer questões que
inquietavam a cada uma, bem como a relacionar suas ações ou escolhas às implicações delas
no processo de alfabetização. Destacamos que a busca por teorizar seus conhecimentos
construídos na prática e partilhar esses conhecimentos distancia-se da prática normalmente
realizada por professores que, segundo Tardif e Lessard (2005, p. 172) ―[...]não discutem, ou
discutem muito raramente, teorias pedagógicas, menos ainda trocam críticas sobre sua
própria atividade docente‖.
No decorrer dos anos e da abertura do grupo à participação de novos membros
interessados em estudar e pensar sobre suas práticas alfabetizadoras, outras professoras viram
no GEPALFA um importante espaço de aprendizagem entre pares. O grupo que começou
com três integrantes, conta agora com dez. As autoras que assinam este artigo são um
exemplo dessa procura pelo grupo ao longo de sua consolidação na escola: uma delas é
membro desde 2016 e as outras duas ingressaram em 2018.
Com uma rotina de encontros quinzenais, nos dedicamos a momentos de estudos de
textos relacionados à alfabetização e a momentos em que discutimos as questões sobre o
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nosso próprio trabalho ou sobre os processos de aprendizagem das crianças. Nóvoa (1992)
aponta esses momentos entre professores como espaços fundamentais de consolidação dos
saberes emergentes da prática profissional, reconhecendo o investimento das experiências
significativas nos movimentos de formação, como caminho para a produção, pelos próprios
professores, de saberes reflexivos e pertinentes, sem dissociar a formação da produção de
sentido.
Os encontros são feitos a partir das escolhas, avaliações, inquietações e demandas das
professoras. A pauta, o material a ser analisado e os textos lidos são decididos coletivamente
pelas integrantes em um momento reservado para isso nos encontros. Ocupamo-nos do
registro dos encontros em atas, onde procuramos detalhar não somente as decisões, mas
também as estratégias de trabalho pensadas a partir das vivências de cada uma em suas salas
de aula ou em outros espaços de trabalho com as crianças no intervalo entre um encontro e
outro.
Vale destacar que nossas discussões e reflexões sobre a prática são feitas à luz de
estudos baseados em nossos referenciais teóricos sobre linguagem (BAKTHIN, 2010),
alfabetização e letramento e alfabetização em uma perspectiva discursiva (SOARES, 2003;
GOULART, 2001; SMOLKA, 2012), tanto revisitando textos já lidos, como estudando novas
produções. Apresentamos, como forma de submeter ao olhar crítico das colegas, ações
realizadas em sala de aula, por meio de narrativas orais e escritas, produções de nossas
crianças, e dúvidas e inquietações.
O ano de 2018 trouxe novas exigências para o GEPALFA e, por conseguinte, uma
nova configuração ao grupo a fim de atender ao Regulamento das Atividades Docentes,
alterado pela Portaria nº 2.229, de 22 de junho de 2018. Para que pudesse atender as
exigências com relação à carga horária destinada à pesquisa ou à extensão no Plano de
Trabalho Docente (PTD), o grupo passou a também incluir a categoria pesquisa, tendo seu
nome alterado para Grupo de Estudos, Pesquisa e Práticas em Alfabetização (GEPPALFA)2.

2

Esclarece-se que, conforme consta no site da Instituição, ―a pesquisa no Colégio Pedro II é impulsionada pelos
programas de apoio vinculados à PROPGPEC e através da Diretoria de Pesquisa, que gerencia e acompanha
todos projetos pedagógicos vigentes na instituição.‖ Disponível em:
<http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/pesquisa/projetos/>. Acesso em 25 maio 2019.
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Outra situação que marca a história de funcionamento deste grupo em especial no ano
de 2018 é o fato de termos a maior parte das integrantes atuando na equipe de 1º ano, quando
cinco de nós atuavam como regente de turma, uma como professora de apoio que tinha dois
tempos semanais em cada turma, outra que atuava como orientadora pedagógica da série e, a
outra, no Laboratório de Aprendizagem3. Nesse sentido, nossas escolhas para estudo giraram
em torno de desafios muito comuns às especificidades do trabalho na série e, ainda que
particulares de alguma parceira do grupo em algum momento, era do interesse de todas.

O GEPPALFA no ano de 2018: das inquietações à narrativa como meio de formação
Um novo ano se inicia e o grupo segue com a certeza de que deseja continuar a
discutir sobre os seus fazeres e saberes e a fazer leituras teóricas que alimentem suas práticas.
Entretanto, sabe da necessidade de reformular o projeto inicial, alterando a parte
metodológica; ao mesmo tempo, tinha a clareza de que se deveriam repensar os meios de
divulgar o que vem produzindo, discutindo e amadurecendo ao longo desses anos. A hora de
apresentar resultados: o nosso grande dilema! Vale ressaltar que o projeto ainda se encontra
em fase de reformulação e reescrita. Discutimos longamente acerca de dúvidas com relação
aos caminhos que iríamos percorrer a partir de então, já que optamos por não nos distanciar
das nossas motivações iniciais de alimentar nossas práticas à luz da teoria e do
compartilhamento de experiências entre pares. Desse modo, pensar sobre a dinâmica dos
nossos encontros, aos poucos, começava a nos dar pistas sobre esse percurso.
Os encontros do grupo sempre tiveram espaço para que nossas diversas experiências
fossem compartilhadas. Em 2018, tivemos a oportunidade de ter nossas histórias entrelaçadas
com as histórias de alguns alunos, o que para algumas de nós eram experiências ―inéditas‖,
por estar atuando pela primeira vez como regente de 1º ano, ou pela primeira vez com 1º ano
na Instituição. A cada aula, um determinado grupo de alunos em especial nos mostrava que
3

O Laboratório de Aprendizagem (LA) é um setor vinculado ao Núcleo de atendimento à Pessoa com
Necessidades Específicas (NAPNE). O LA atende a crianças com dislexia, discalculia, TDAH (Transtorno do
Déficit de Atenção e Hiperatividade), TOD (Transtorno Opositor Desafiador), DPAC (Distúrbio do
Processamento Auditivo Central) e outras dificuldades que tenham impacto sobre a aprendizagem.
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teríamos que descobrir novas estratégias. E em todos os encontros do GEPPALFA, aquele
grupo estava ―presente‖. Quinzenalmente, as manhãs de sexta-feira viravam o dia do
fortalecimento. Era o dia falar sobre as estratégias pensadas por cada uma de nós em seus
lugares de atuação: seja em sala de aula, no Laboratório de Aprendizagem, na Recuperação
ou em atividades oferecidas pela Orientadora Pedagógica, a POP, ali no grupo, uma colega de
série com quem dividíamos nossas incertezas ou possibilidades de caminhos de trabalho.
Apresentávamos as estratégias utilizadas por nós e refletíamos sobre essas escolhas, juntas,
em solidariedade.
Pimenta (2012) percebe esse movimento como ―reflexão na ação‖ e destaca que, a
partir deste, os professores
Constroem um repertório de experiências que mobilizam em situações
similares (repetição), configurando um conhecimento prático. Estes, por sua
vez, não dão conta de novas situações, que colocam problemas que superam
o repertório criado, exigindo uma busca, uma análise, uma contextualização,
possíveis explicações, uma compreensão de suas origens, uma
problematização, um diálogo com outras perspectivas, uma apropriação de
teorias sobre problema, uma investigação, enfim. A esse movimento, o autor
denomina de reflexão sobre a reflexão na ação. (PIMENTA, 2012, p. 23,
grifos do autor)

O GEPPALFA se caracteriza, então, em um processo de formação pela pesquisa, por
meio de uma dimensão reflexiva, que propicia considerar as reais questões que emergem
cotidianamente. Quando um de nossos alunos nos mostrava que só se propunha a escrever o
que para ele fazia sentido e o outro só demonstrava interesse quando o assunto discutido
envolvia seu desenho favorito, Os Incríveis, confirmava-se a ideia que não seria possível
utilizar para essas crianças os mesmos caminhos que pensávamos na preparação de nossas
aulas para os demais.
Um trecho registrado em uma de nossas atas nos dá uma possibilidade de imagem do
que estamos falando, dos nossos encontros como espaço de reflexão sobre os nossos fazeres e
nossas escolhas sobre as quais nem sempre tínhamos certeza, mas tínhamos uma
intencionalidade que se foi consolidando a partir das nossas reflexões nesse coletivo e
partilhá-las no grupo nos permitia retornar a elas e avaliá-las:
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A professora M. relata uma situação com seu aluno ―F‖, a partir de uma
intervenção feita pela professora C. [que estava em sala de aula junto com a
professora M.]. C. lia com ele ―Gato Xadrez‖: ele criou um ―gato invisível,
que achou um dono e foi adotado‖.
No dia seguinte, ela, M., e o aluno estavam lendo em uma receita a palavra
―ingredientes‖. Ela diz que ele usa a estratégia de ler com base na imagem
que ele criara no dia anterior para ser a sua palavra estável com ―I‖ e ele lia
assim: ‗tem o I de Invisível, do gato!‘ ―F. é incrível‖, ela completa. E outras
colegas reforçam com um ―intrigante‖. M. continua relatando que a colega
A., professora que o atendia no Laboratório de Aprendizagem, sentiu-se
desafiada ao constatar que F. estava lendo: ―Mas como, se ele nem sabe que
EFE é o EFE de seu nome?‖ E as duas juntas consideraram que não adianta
insistir que ele conheça nome de letra, ela estava indo por outro caminho
para ler, usando outros recursos e, a partir de então, elas experimentariam
com ele o recurso das pistas silábicas que ele já associava para ler. M.
continua dando alguns exemplos de como F. lê: Para ler ―narrativa‖, por
exemplo, ele faz o seguinte movimento: ―NA, na do navio!‖ RA... régua (o
alfabetário tem régua) ... ―ré... ra... narra ... (baixinho ele soletra – ―ta- te-ti‖)
ti... ah, é o v da vaca! Narrativas‖. Ele retoma e fala a palavra. Cita outro
exemplo de como ele leu ―leite em pó‖: ―le.... ta-te-ti-to-tu-(falando
baixinho)TE.... me... em... pô-pô... Ah! Leite em pó!‖. (ATA da 14ª
reunião do GEPPALFA, ANO V, realizada em 22 de fevereiro de 2019.
Registro feito pela professora Cristina Freund)

Em grupo, analisamos esse relato constatando que, se F. não consegue realizar uma
―leitura termo a termo‖ rápida, sua capacidade de antecipação o torna um ―processador ativo
do texto‖ (SOLÉ, 1998, p. 24) muito eficiente, pois ele consegue ―prever, verificar‖,
construindo uma interpretação contextualizada do texto (ibidem, p. 24). F., então, é visto e
percebido em termos do que consegue ler, do que já sabe, e não em relação a seu (ainda) nãosaber.
E assim, a cada encontro, novas histórias e seus desdobramentos eram compartilhados
naquele espaço. Aos poucos fomos percebendo que, por diversas vezes, os caminhos
pensados naquele coletivo foram feitos oralmente e tiveram seus registros feitos em ata que,
por vezes, não conseguiam mostrar a dimensão dos fatos relatados. Por ainda contar com as
integrantes iniciais, temos ainda, na memória do grupo, estratégias discutidas ao longo desses
anos e que acabam sendo recuperadas oralmente, servindo de apoio para novas maneiras de
fazer. Neste aspecto, surgem algumas provocações.
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Em nossa conversa surge a seguinte questão: ―daremos sempre conta de retomar as
estratégias preciosas que pensamos aqui e levamos às nossas salas de aula, depois
reavaliamos no grupo, sem perder detalhes do nosso acúmulo de produção de conhecimento
coletivo?‖ Sendo assim, temos clareza de que contar com nossas memórias a partir dos
registros feitos nas atas, pode nos ser insuficiente, como salientam Prado e Soligo (2005, p.
55) ao registrarem que memória ―pressupõe também, por oposição, o esquecimento‖.
Nóvoa (1992), quando aponta o papel fundamental do professor-experiente na
formação continuada, também nos coloca em uma posição de pensarmos sobre esse lugar de
aprender e ensinar a partir dos modos de fazer e da experiência acumulada.
Foram, então, surgindo pistas para o percurso que o grupo poderia seguir: ―Vamos
tentar organizar, em forma de relatos, o que fazemos aqui!‖  sugeriu uma professora do
grupo. ―Tudo o que é novo, desafiador, nos assusta, inicialmente, mas, por que não?‖
Sentimo-nos impulsionadas, a partir dessas provocações, a incrementar nossas atas com mais
riqueza de detalhes sobre o que narramos, a partir das nossas leituras no grupo e práticas
correlacionadas a elas em nossas salas de aula. Assim, as atas começaram a trazer novos
elementos e surge no grupo um movimento de usar as narrativas como forma de se publicizar
o que vem sendo discutido ao longo desses anos de estudo. Temos também, como afirma
Mishler (2002), a certeza de que ao narrar nossas experiências não estamos produzindo
verdades, mas abrindo espaços ―para [nossos] modos de reinterpretar o significado dos
eventos passados em termos de consequências posteriores‖. Todas as narrativas, segundo ele,
são marcadas por uma ―edição do autor‖ (MISHLER, 2002, p. 113), que busca tornar o todo
coeso e marcar um argumento, um ponto. Esse ponto é que nos interessa, pois é o que define
a importância da história narrada, que faz com que cada uma considere que aquela história é
digna de ser narrada.
O nosso primeiro movimento de escrever sobre nossas práticas, neste espaço, mostrou
um pouco dessa diferença. Estávamos estudando sobre um assunto caro ao grupo, o ensino de
leitura no 1º ano, quando nos desafiamos a escrever um relato de uma atividade que
realizamos com nossa turma em que, intencionalmente, havíamos preparado atividades de
ensino que atendessem a turma em suas potencialidades individuais. Nosso estudo teórico do
momento era o livro ―Estratégias de Leitura‖, de Isabel Solé (1998). Lemos e apontamos o
que daquele referencial podíamos incorporar às nossas práticas. Na reunião seguinte, quatro
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professoras apresentaram seus relatos escritos de alguma atividade de ensino realizada com
suas turmas, com base na leitura do livro de Solé (1998) e no que ela afetara em suas práticas,
para compartilhar com as parceiras críticas no grupo.
Uma das professoras registrou em parte do seu relato:

Apresento uma das atividades de leitura que produzi pensando nas
aprendizagens dos grupos, que hoje, para me organizar no planejamento e
torná-lo possível de se realizar, acompanhando um universo maior de
alunos, considero que são três, quais sejam: 1) os que já leem
autonomamente, desde o enunciado, interpretando a proposta da tarefa; 2) os
que têm estratégias de antecipação de leitura, por pistas de sílabas iniciais,
de seleção e ou de verificação, também de inferências pelo contexto do tema
em discussão, ainda fazem uma leitura termo a termo, mas que com
intervenção, constroem relações entre o que pronunciam e a escrita
correspondente e 3) quem precisa do apoio de figuras para fazer uma leitura
global ou se valha de estratégias de buscar identificar a pauta escrita por
meio do listão de nomes da turma ou de palavras de referência do
alfabetário.
Com o objetivo de ampliar o repertório dessas palavras de referência (ou
estáveis) e a confiança dos alunos desses dois últimos grupos quando
fôssemos ler a história ―Quem tem medo de monstro?‖, de Ruth Rocha, a
atividade que produzi foi pensada com foco principal na estratégia de
―antecipação de leitura‖ do que encontraríamos na história, ainda sem o
apoio das ilustrações que possibilitariam a leitura pelo contexto, sobretudo
para os dois primeiros grupos. Para ampliar as possibilidades de leitura do
terceiro nível, no qual uma criança se encontra atualmente, insiro imagens
que possam dar a ela mais autonomia nas relações que estabelece entre
pauta escrita e sonora junto com o apoio das ilustrações para fazer relações,
contando com seu conhecimento prévio, para ampliar seu universo de
recursos de decodificação também necessários à leitura.
O que percebi de positivo na realização dessa proposta em que
intencionalmente explorei a estratégia de antecipação foi que, ao tornar
possível ao aluno prever o que ainda está por vir na leitura da história, com
base em informações explícitas e em suposições, eles puderam ativar outros
processos da leitura (a seleção, a verificação e a inferência), quando
retomamos a leitura de um fragmento da história reproduzido no livro
didático de Língua Portuguesa que usamos.
Esta foi uma segunda atividade de leitura, feita em outro momento, em que
propus aos alunos dos grupos 2 e 3 que marcassem as palavras que
conseguiam ler sozinhos e, à medida que eles iam trabalhando nesse sentido,
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íamos conversando sobre as relações de sentido que podiam estabelecer para
compreender o texto, além de partir das pistas das palavras marcadas para
localizar outras e também conseguir relacionar o escrito à pauta sonora.
Exemplo: a criança marcou a palavra ―que‖, mas não marcou ―quem‖; eu a
interpelava para que analisasse e pudesse compará-las.

Este foi o pontapé inicial para pensarmos em caminhos possíveis para o grupo definir
seus modos de registro. Vimos o quanto nos fortalecemos com esse tipo de registro, seja
como possibilidade de material de consulta, seja de produção e divulgação de conhecimento
que amadurecemos coletivamente.
Vale ressaltar que o movimento da escrita não é igual para todos, já que resulta
da história de formação de cada um e da relação com a escrita ao longo da vida. No geral, na
escola se escreve muitas coisas, mas ainda, muitas escritas burocráticas, para responder ao
outro. A escrita para a reflexão ainda aparece de maneira tímida. Ela é capaz de causar, no
professor, diferentes sensações, pois revela fatos que, sem ela, o professor não consegue
perceber. Ao retornar, no movimento de escrita, com distanciamento da ação, é capaz de
repensar as atitudes que foram tomadas ou em possíveis encaminhamentos. É olhar com
outros olhos, com uma diferente perspectiva.
Fernandes (2006, p. 9) ressalta essa diferença com relação aos estilos da escrita, em
sua pesquisa realizada em um curso de formação para professores alfabetizadores, expondo
que

Ao proporcionar às professoras-alunas entrar em contato e produzir novas
formas de escritas e de leituras, foram sendo reveladas formas de escrever
diferenciadas. Não apenas no formato, mas especialmente no que diz
respeito aos objetos do discurso, ou seja, quando trataram de seus
conhecimentos, equívocos conceituais e esperanças na profissão. A escrita
ia, aos poucos, indicando à formadora o percurso de aprendizagem das
participantes do curso.

Concordamos com a autora que a opção de escrever sobre nossa própria prática
também nos oportuniza um caminho profícuo de autoformação, além de possibilitar o
escrutínio de colegas parceiras, que nos emprestam suas lupas que nos ajudam a ver
caminhos possíveis de trabalho que, sem essa parceria, talvez não enxergássemos.
932

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Entendemos que as narrativas potencializam o registro da nossa prática, no sentido de
nos tornar mais atentas às intencionalidades no planejamento das atividades e das escolhas de
encaminhamento dessas atividades. Em conformidade às ideias de Prado e Soligo (2005,
p.53), apontamos que
O que buscamos, nesse momento, não é somente trazer informações sobre
nossa história, mas sim, estimular em todos que delas se sentem parte
integrante, personagens, o despertar de outras histórias para que se
produzam outros sentidos, outras relações, outros nexos.

O GEPPALFA pretende, acima de tudo, ser um espaço de formação continuada para
que possamos atender às necessidades, aos interesses e expectativas de um grupo de
discentes tão diverso, pois consideramos que as nossas ações formativas não podem deixar de
buscar uma escola para esses sujeitos.
Como nos relembra Canário (2008, p.139),
Não é pertinente, nem fértil, questionar a formação e o exercício proﬁssional
dos professores sem, simetricamente, questionar quem são os actuais
públicos escolares, o que mudou, como constroem os alunos a sua
experiência escolar, qual a sua relação com o saber e que sentido atribuem
às suas vivências escolares.

Este não pode ser um movimento solitário. É preciso que os professores possam
vivenciar esse movimento de construção e desconstrução, coletivamente. Canário (2008,
p.138) nos aponta a ―acção profissional em contextos marcados pela complexidade, a
incerteza e a imprevisibilidade‖, faz emergir ―a importância das dimensões colectivas e
contextuais da aprendizagem proﬁssional na acção‖. A cada instante, surgem novos desafios
a ser enfrentados em sala de aula, o que requer um professor capaz de utilizar dos seus
conhecimentos teóricos e práticos para superar essa nova situação. É nessa perspectiva que
consideramos uma formação que proporcione uma postura reflexiva, e que permita o
compartilhar as incertezas e as construções, ainda que provisórias, sobre práticas mais
interessantes, capazes de atingir aos alunos e alunas reais, que temos em nossas salas de au
Considerações finais
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Nesse momento, retomamos as questões que nos mobilizaram: que saberes são tecidos
por esse coletivo de professoras diante dos desafios da prática? Qual a melhor forma de
registrar e de tornar públicos esses registros?
Assim como proposto por Cortesão (2006) e Canário (2006), podemos constatar que
nós buscamos, em nossos encontros, olhar para nossas práticas de forma reflexiva. Em nossa
atuação, ao nos recusarmos a sermos meras aplicadoras de exercícios produzidas por outros
(CORTESÃO, 2006) e problematizarmos nossa experiência, estamos propiciando uma
formação centrada na escola que ocorre, segundo Canário (2006, p.74), quando propiciamos
―que as experiências vividas no cotidiano profissional transformem-se em aprendizagens, a
partir de um processo de autoformação, marcado pela reflexão e pela pesquisa, em níveis
individuais e coletivos‖. Dessa forma, estamos sempre em busca de caminhos que busquem a
atender a todos os alunos em suas necessidades, valorizando a diversidade que trazem para a
sala. São saberes profissionais que se tornam, a partir da reflexão e do escrutínio
coletivamente realizado, em saberes sobre os alunos e saberes sobre metodologias, mas
também saberes que se nutrem, complementam (quiçá contraponham-se) de saberes teóricos
produzidos por outros pesquisadores.
Também estamos, ainda que inicialmente, exercitando uma escrita com a qual não há
uma familiaridade: a narrativa sobre a própria prática, com uma reflexão teórica sobre a
mesma. Isso significa aceitar o desafio de abrir suas práticas às críticas de seus pares, mas,
também, o de buscar inserir a nossa escola em uma rede de formação (CANÁRIO, 2006, p.
79). Ao divulgar os conhecimentos construídos em artigos, apresentações em congressos, e
participação em eventos, como temos feito, estamos, também, obtendo diálogo com
conhecimentos produzidos por professores de outras redes, e ampliando o retorno crítico
sobre nossa produção. Estamos, parafraseando Canário (2006, p. 68), aceitando os desafios
advindos de atuar em ―contextos marcados pela complexidade e pela incerteza‖, percebendonos como ―analistas simbólicos‖, professores que buscam analisam seu contexto, identificam
problemas e questões e, em conjunto, pensam em soluções.
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PIBID, PIBIC E A POESIA DE VINÍCIUS DE MORAES
Isa Mara Colombo Scarlati Domingues
Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí
Kenia Adriana de Aquino Modesto Silva
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Renata Junqueira de Souza
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Resumo:
O objetivo desse trabalho é apresentar recortes de ações desenvolvidas no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da UFG/Regional Jataí, subprojeto
―Alfabetizar e Letrar: contribuições do curso de Pedagogia em uma escola municipal de Jataí
- Goiás‖ e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) da
UNESP/Presidente Prudente, por meio do projeto ―Bebês e literatura: uma Bebeteca na
formação de leitores‖, comparando tais experiências formativas dos futuros pedagogos e de
letramento literário das crianças dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação
Infantil. Para tanto, são apresentadas práticas de leitura literária a partir dos poemas ―A casa‖,
―O pato‖ e ―A pulga‖, de Vinicius de Moraes (1991; 2019). Além das experiências ocorridas
em uma escola e uma creche, ambas usufruíram dos benefícios das estratégias de leitura para
compreensão dos textos e construção de sentidos, consolidando sua aprendizagem e
colaborando para formação leitora das crianças.
Palavras-chave: Pibid. Pibic. Letramento Literário.
Pibid e Pibic: o formar-se professor

Perrenoud (2000) defende que ser bom professor é dominar a prática reflexiva, o que
é necessário para melhorar a própria prática pedagógica. Para tanto, é preciso também
descrevê-las e explicá-las. No entanto, de acordo com Kishimoto (2002), só refletir sobre a
prática não é suficiente para se tornar um bom professor. Afinal, a competência profissional
não é adquirida somente a partir da análise das teorias e práticas pedagógicas. É preciso que o
professor seja um pesquisador também, um pesquisador em ação, haja vista que cada escola é
um laboratório de pesquisa.
Terciotti e Schnetzler (2002) consideram importante que durante o processo de
formação, identifiquem-se os problemas, que sejam discutidos e que se busquem soluções
coletivamente por meio de reflexões associando teoria e prática.
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É isso o que vem acontecendo em dois cursos de Pedagogia, um da Universidade
Federal de Goiás (UFG), em Jataí, e outro da Universidade Estadual Paulista (UNESP), em
Presidente Prudente por meio de programas de incentivo à docência e à pesquisa científica.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) valoriza a carreira
do magistério incentivando a interação entre as secretarias estaduais e municipais de
educação e as universidades públicas com o objetivo de antecipar as vivências entre os
futuros professores (licenciandos) e o cotidiano das escolas de educação básica. Financiado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a
UFG/Regional Jataí tem diferentes subprojetos, divididos entre os cursos: Química, Física,
Matemática, Letras, Educação Física, Geografia, História e Pedagogia.
O subprojeto do curso de Pedagogia, intitulado ―Alfabetizar e Letrar: contribuições do
curso de Pedagogia em uma escola municipal de Jataí - Goiás‖, promoveu suas atividades na
Escola Municipal Leopoldo Nonato de Oliveira, que foram desenvolvidas pelos seis
licenciandos bolsistas, contribuindo com o letramento literário das crianças da escola campo,
matriculadas no Ensino Fundamental.
Sendo a literatura o eixo condutor do subprojeto de Pedagogia, seu objetivo central foi
promover o contato e o diálogo das crianças com os livros da biblioteca e com práticas de
leituras prazerosas. Assim, a partir do planejamento, da organização de cronograma, de
estudos sobre o uso e autores da literatura infantil etc., as ações de letramento literário do
Pibid na biblioteca acontecem de forma alternada com os momentos de leitura livre. Durante
a leitura livre as crianças escolhem a(s) obra(s) literária(s) independente do gênero a qual
pertence e leem por aproximadamente cinquenta minutos.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), por sua vez, visa
apoiar a iniciação científica (IC) nas Instituições de Ensino Superior (IES), oferecendo bolsas
de IC a acadêmicos integrados a grupos de pesquisas e orientados por pesquisadores
qualificados e buscando, além de despertar a vocação científica e incentivar novos talentos
entre estudantes de graduação, estimular articulação entre graduação e pós-graduação. O
Pibic é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e foi o programa que impulsionou a ação das bolsistas, acadêmicas de Pedagogia da
UNESP, de Presidente Prudente, vinculadas ao Centro de Estudos em Leitura e Literatura
Infantil e Juvenil ―Maria Betty Coelho Silva‖ (CELLIJ), na creche Anita Ferreira Braga,
lócus da pesquisa intitulada ―Bebês e literatura: uma Bebeteca na formação de leitores‖.
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Dados de pesquisas realizadas pelo grupo do CELLIJ, coordenado pela Profa. Dra.
Renata Junqueira de Souza, evidenciaram a necessidade de se selecionar metodologias para o
ensino da leitura às crianças. Afinal, na contemporaneidade, as instituições escolares são
permeadas por discursos que cobram a formação de sujeitos letrados, consequentemente,
habilitados e competentes a vivenciar práticas de leitura e de escrita em seu ambiente social e
cultural. Esta cobrança se dá, principalmente, no ensino fundamental, ignorando que os
sujeitos iniciam sua vida escolar na Educação Infantil e que esta também é fundamental na
formação do leitor.
Considerando, desse modo, que ainda é alto o índice das crianças que apresentam
dificuldades escolares, sobretudo com a leitura, o Projeto ―Bebês e Literatura: uma bebeteca
na formação de leitores‖ buscou contribuir para a transformação deste quadro. Acreditando
que as atividades com a literatura infantil exercem um papel influente na formação de bebês e
crianças que vivenciam a leitura ou a contação de textos como poemas, contos, parlendas,
cantigas de roda, dentre outros, pois podem realizar mecanismos de leitura, mesmo que ainda
não sejam alfabetizadas, os bolsistas do Pibic em questão realizaram mediações de leitura
literária de poesia com os pequeninos da educação infantil.
Na sequência, apresentamos o autor utilizado, Vinicius de Moraes, e as práticas de
docência e pesquisa narradas e analisadas neste texto.

O Pibid na UFG e oPibic na UNESP: ações para o letramento literário
Com o objetivo de estimular o hábito de ler, frequentar a biblioteca e despertar o
prazer pela leitura, nos diferentes espaços da escola, foram realizadas no subprojeto
Pedagogia/Pibid/UFG/Jataí as ações denominadas: teatro do ―Casamento da Emília‖
(Monteiro Lobato); Biblioteca Ambulante; I e II Parada Literária; Gibiteca (Maurício de
Sousa);―A Arca de Noé‖ (Vinicius de Moraes); ―Você Troca‖ (Eva Furnari), ―Flicts‖
(Ziraldo); Telejornal do Pibid/Pedagogia sobre ―Quem Tem Medo do Ridículo‖ (Ruth
Rocha), Pibid na Praça, Cochicho Poético, Cantata de Natal (com interpretação em
LIBRAS),o teatro do Cinderelo Surdo dentre outras.
Destacamos nesse trabalho, o Cochicho Poético, que explora, dentre os diferentes
gêneros textuais, a poesia. Sobre a importância da poesia como forma de contribuir na
formação de sujeitos leitores Souza (2012, p.11) expõe:
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A poesia infantil poderia ser o material escolhido para início á difícil tarefa
de estimular o gosto pela leitura, pois ela é, segundo Bamberger (1987), o
único gênero capaz de despertar leitores em qualquer faixa etária ou fase de
leitura.

O Cochicho Poético foi uma ação em que a poesia era recitada pelos bolsistas no
ouvido da criança, com a utilização de um tubo de papelão. Cada bolsista escolheu duas
poesias de autores diversificados e encapou um cone para cochichar a poesia ao ―pé de
ouvido‖ de cada criança, conforme Figuras 01 e 02.
Figuras 01 e 02: Momentos de poesia cochichada ao ―pé de ouvido‖

Fonte: As autoras

As crianças sentadas no pátio da escola, em tapetes, ficavam curiosas para saber o que
as bolsistas falavam no tubo de papelão. Assim, durante o cochicho das poesias as crianças
olhavam quem contava, mantendo silêncio, ouviam a poesia e muitas, após ouvir,
cochichavam umas nos ouvidas das outras. Tanto as meninas quanto os meninos gostaram da
―brincadeira‖ do cochicho. Eles ficaram e ansiosos, eufóricos, felizes e encantados ao
escutarem as poesias.
Um dos bolsistas, por ser surdo, interpretou a poesia “A casa” de Vinicius de Moraes
(1991; 2019). Esse poema foi adaptado para a música e, assim, o bolsista interpretou a poesia
musicalizada utilizando a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), sua primeira língua. As crianças
da escola copiavam os sinais, atitude muito importante para conhecerem, usarem e divulgarem a
LIBRAS.
Essa atividade com a poesia, pela forma que foi conduzida, estimulou as crianças
criarem pequenos poemas em forma de classificado, relacionando esse gênero textual a suas
vidas. Para tanto, precisaram ouvir, sentir os versos poéticos, assistir a interpretação em
LIBRAS e pensar a respeito, sintetizando sua experiência poética com a ―poesia ao pé do
ouvido‖.
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Para essa produção, as crianças geralmente utilizaram as seguintes palavras para
iniciar a produção: vendo, alugo e troco. Essas produções foram expostas no mural do Pibid
da escola e foi denominada de ―Classificados poéticos‖. Assim, apresentamos no Quadro 01
algumas produções realizadas pelos alunos no Cochicho Poético:
Quadro 01 – Classificados poéticos construídos a partir da visualização e síntese
―Eu vendo um abraço‖
―Eu troco uma borboleta pelo céu‖
―Eu troco um peixinho por Deus‖
―Compro um milhão de tênis com açúcar‖
―Eu alugo um sorriso‖
(Crianças do 1° do Ensino Fundamental)
―Compro um dia de fantasia‖
―Eu troco um carro por uma amizade‖
―Aluga-se um coração‖
―Eu troco meu coração pelo seu‖
(Crianças do 2° ano do Ensino Fundamental)
―Eu troco a tristeza pela alegria‖
―Eu troco o inverno pelo o arco-íris‖
―Eu vendo uma lágrima pelo um sorriso‖
―Eu tenho uma casa que voa e eu troco ela pelo céu‖
―Eu troco a minha tristeza pela minha alegria‖
―Eu vendo um sapato de algodão‖
(Crianças do 3° ano Ensino Fundamental)
―Eu comprei uma rua com 1.000 pedrinhas de brilhantes‖
―Eu troco um beijo pelo um queijo‖
―Vendo um dia de alegria para alegrar seu coração
―Eu vendo uma vaca voadora por uma escritora‖
―Troco uma formiga por uma lagartixa‖
(Crianças do 4° ano do Ensino Fundamental)

Fonte: As autoras

Após leituras e discussões acerca do desenvolvimento infantil e de sua comunicação
linguística, bem como da importância da leitura literária neste processo, bolsistas
Pedagogia/Pibic/UNESP/Presidente Prudente foram até a creche Anita Ferreira Braga, no
mesmo município, com o apoio de doutoranda vinculada ao CELLIJ, participaram de
discussões teóricas e metodológicas, e realizaram intervenções de leitura literária na creche.
As bolsistas Pibic observaram o cotidiano das crianças da educação infantil, deixando
de serem corpos estranhos para eles, para depois de um período de observação participante,
iniciarem as mediações literárias.
As futuras pedagogas realizam as leituras às crianças uma vez por semana, sempre no
ambiente da Bebeteca, isto é, uma espécie de biblioteca que se atenta às necessidades
cognitivas e físicas do bebê e sua prática de leitura. Entre os obras literárias compartilhados
com as crianças estão textos dos poetas: José Paulo Paes, Cecília Meireles, Vinicius de
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Moraes e Sérgio Capparelli. Neste texto, especificamente, destacamos duas poesias de
Vinicius de Moraes: ―O pato‖ e ―A pulga‖ (1991; 2019).
Antes de narrar a primeira poesia, as bolsistas Pibic realizaram uma conversa inicial
com as crianças sobre o gênero convite a partir do poema de mesmo título, ―Convite‖, de José
Paulo Paes (2011), convidando-as para ouvirem poesias e estabelecendo, assim, relação entre
aquele momento e suas experiências de vida.
Depois, com o apoio de fantoche, houve a declamação/contação do poema ―O pato‖ e,
em seguida, a apresentação desse poema musicado e interpretado pelo grupo MPB4.
Neste texto, destacamos a poesia ―A pulga‖ que foi narrada com o apoio de apitos e
assovios, indicando a onomatopeia do salto desse pequeno inseto e ouvida em sua versão
musicada na voz de Bebel Gilberto.
Selecionamos esse segundo poema para discorrer, pois durante o ato de sua narração,
percebemos que as crianças foram bem participativas, levantando várias hipóteses e
enriquecendo a contação. Além de ser uma poesia de fácil compreensão, as crianças puderam
cantá-la, deixando o momento de contação bem mais lúdico e tornando a leitura significativa
e de fácil compreensão. Fizeram bastante inferência sobre que inseto seria aquele que pulava
na perna do freguês e poderia até mordê-lo. Disseram que poderia ser carrapato e algumas
crianças foram até mais ousadas, dizendo que poderia ser um escorpião (Figuras 03 e 04).
Figuras 03 e 04: Narração de poesias na creche

Fonte: As autoras

No próximo item, apresentamos como as estratégias de leituras propostas por Solé
(1998) e Girotto e Souza (2010) contribuíram para as práticas vivenciadas pelos bolsistas
Pibid e Pibic.
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As estratégias de leitura nas vivências Pibid/UFG e Pibic/UNESP
Os momentos de partilha do texto poético nas intervenções do Pibid realizadas pelas
acadêmicas do curso de Pedagogia da UFG/Jataí e das bolsistas Pibic da UNESP/Presidente
Prudente consistiram-se em situações significativas, possibilitando uma melhor interpretação
dos textos declamados, cantados e ouvidos fazendo com que as crianças conseguissem
atribuir sentido e compreender o que foi lido, contado e visto, no caso do uso da LIBRAS,
ativando e ampliando o conhecimento prévio das crianças.
As autoras Girotto e Souza (2010, p. 108) argumentam que:
[...] trabalhar com as estratégias de leitura permite ao leitor ampliar e
modificar os processos mentais de conhecimento, bem como compreender
um texto. Compreender é a base para que todas as crianças se engajem
completamente na leitura de livros de literatura e se tornem leitoras
autônomas. Para tanto, o ensino das estratégias é fundamental.

Assim, compreendemos também que o conhecimento prévio que as crianças trazem
consigo pode ser acionado para que possa ser, consequentemente, ampliado e atualizado,
possibilitando ao leitor/ouvinte ser cada vez mais ativo, capaz de compreender o que está nas
estrelinhas do texto lido. Com relação ao conhecimento prévio, ressaltamos que ―é a base
para as outras estratégias de leitura, porque o leitor não consegue entender o que está lendo
sem pensar naquilo que já conhece.‖ (SOUZA, 2012, p. 124).
Assim, destacamos como o conhecimento prévio que as crianças já possuíam auxiliou
muito nas sessões de contação, pois, em um momento de leitura de uma poesia do autor
Vinicius de Moraes, percebemos que devido ao fato de as crianças já possuírem
conhecimento sobre a temática apresentada, seja sobre a casa, lugar de moradia, ou mesmo
sobre animais (insetos e aves), como a pulga e o pato, a intervenção foi de total significância
para as crianças e os mediadores, pois as estratégias de leitura apresentadas por Girotto e
Souza (2010), em especial as de conexão, inferência, visualização e síntese apareceram de
forma a ampliar o repertório das crianças e também colaborar com sua compreensão do texto
poético.
Segundo as autoras Tamura e Girotto (2015, p. 29): ―Compreender o que se lê é
fundamental, pois nem sempre que um texto é lido, é compreendido. É através das estratégias
de leitura que essa compreensão ocorrerá‖. Girotto e Souza (2010) apresentam as seguintes
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estratégias de leitura, todas ligadas ao conhecimento prévio que os alunos possuem, todas
auxiliam na compreensão leitora.
Estratégia de conexão: ocorre quando o leitor ao ler um texto estabelece conexão com
suas próprias vivências, possibilitando assim um maior entendimento com o que se está
lendo. São três tipos de conexão, sendo: a) Conexão texto-texto: ao ler um texto o leitor se
lembra de outro texto; b) Conexão texto-leitor: o leitor ao ler um texto faz conexão com sua
própria vida; c) Conexão texto-mundo: ao lermos um texto, estabelecemos ligação entre o
escrito/lido com fatos ocorridos mundialmente.
Estratégia de inferência: ocorre quando estamos lendo um texto ou assistindo a um
filme e começamos a levantar possíveis hipóteses sobre o que pode estar acontecendo.
Estratégia de visualização: ao lermos um texto criamos mentalmente as imagens. A
estratégia de visualização é algo pessoal, pois quanto mais conhecimento prévio a criança
possui, mais ela visualiza.
Estratégia de perguntas ao texto: ocorre quando o leitor começa a questionar o que
está lendo. As perguntas podem ser ―gordas‖ (estão nas entrelinhas do texto, ou seja,
implícitas) e perguntas ―magras‖ (fáceis de serem achadas, pois estão no texto).
Estratégia de sumarização: ocorre quando o leitor começa a separar as partes
principais do texto, buscando o que lhe é mais importante.
Estratégia de síntese: o leitor lê e elabora um todo significativo, ou seja, escreve ou
fala com suas próprias palavras.
Deste modo, entendemos que:
As estratégias de leitura, ao contrário, motivam os alunos a raciocinar com o
texto, e fazer indagações à medida que a narrativa ocorre. Ensinar
estratégias de compreensão leitora pressupõe permitir aos alunos construir
significados baseados em suas vivências e pensamentos, dando a eles
capacidade de construir novos saberes que não serão momentâneos.
(RIBEIRO; SOUZA, 2015, p. 41)

Sendo assim, ressaltamos que o trabalho realizado com as estratégias de leitura nos
espaços vivenciados pelas bolsistas do Pibid/Pedagogia/UFG/Jataí e pesquisado pelas
acadêmicas do Pibic/Pedagogia/UNESP/Presidente Prudente, muito tem contribuído para a
promoção da leitura desde a educação infantil, além de torná-la um ato social, cultural e
prazeroso nas vidas das crianças.
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Para visualização das práticas desenvolvidas, textos utilizados e estratégias
empregadas nos relados deste trabalho, organizamos o Quadro 02.
Quadro 02 – Comparativo de práticas de letramento literário analisadas neste texto
Programa
Universidade / cidade
Autor / poeta
Poema(s)
Forma de apresentação do
poema
Estratégias de leitura
utilizadas
Nível de ensino onde as
ações aconteceram

PIBID
UFG / Jataí

PIBIC
UNESP / Presidente Prudente
Vinícius de Morais
A casa
O pato e A pulga
Narração com fantoche, apito e
Música e LIBRAS
música
Conhecimento prévio
Conhecimento prévio
Conexão
Conexão
Visualização
Inferência
Síntese
Perguntas ao texto
Sumarização
Anos Iniciais do Ensino
Educação Infantil
Fundamental
Fonte: As autoras

Considerações finais

Este trabalho pretendeu apresentar e comparar duas experiências formativas ocorridas
em dois cursos de Pedagogia, uma em Jataí, na Universidade Federal de Goiás (UFG) por
meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid/Capes), e outra em
Presidente Prudente, na Universidade Estadual Paulista (UNESP) a partir de ações do
Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (Pibic/CNPq). Ambas experiências se deram
a partir de vivências de leitura literária do gênero poesia.
Quando licenciandos em Pedagogia podem adentrar os portões da escola dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental por meio do Pibid e vivenciar experiências já teorizadas na
universidade ou futuras pedagogas vão para o campo da pesquisa, uma creche da Educação
Infantil, têm a oportunidade de compreender como funciona a prática pedagógica no
cotidiano docente e a produção do conhecimento científico.
Além disso, as experiências a partir do gênero poesia confirmam uma tendência do ser
humano em desabafar suas emoções por meio do ritmo, do canto, do verso e confirma que
quem lê poesia pode ampliar a sensibilidade para aspectos linguísticos e também da vida.
Concluímos que as crianças, pela interação com as atividades propostas, tantos nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental como na Educação Infantil, sentiram prazer ao
vivenciarem a magia, o encantamento e a musicalidade dos poemas.
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As maiores, sentiram-se motivadas e estimuladas para brincarem com as palavras ao
escreverem seus classificados poéticos a partir de estratégias como conhecimento prévio,
conexão, visualização e síntese.
As menores conseguiram ampliar seu vocabulário e desfrutar de momentos de
construção de sentido com as poesias narradas e cantadas, usando, assim como as maiores, as
estratégias de conhecimento prévio e conexão, mas também outras de inferência, perguntas
ao texto e sumarização.
Por isso, ao se analisar a influência do Pibid e do Pibic na formação de bolsistas
graduandos de Pedagogia, tanto da UFG/Jataí como da UNESP/Presidente Prudente,
concluímos que os programas oportunizam o aprender a planejar e desenvolver práticas
pedagógicas, além de ensinar o pesquisar em campo, ou seja, propiciam saberes do ser
professor. Afinal, as narrativas aqui apresentadas colaboram para demonstrar como a união
entre os conhecimentos teóricos, construídos na universidade, e os práticos, vivenciados no
espaço da instituição escolar Educação Infantil e Anos Iniciais, podem ser solucionados a
partir de experiências anteriores e discussões teóricas.
Paralelamente, as intervenções realizadas facilitaram o letramento literário, mostrando
como práticas e pesquisa in loco podem propiciar o convívio com as crianças, com as práticas
leitoras, bem como com o pesquisar e o ser professor a partir de uma prática reflexiva.

Referências

GIROTTO, Cyntia Graziella Guizelim Simões. SOUZA, Renata Junqueira. Estratégias de
leitura: para ensinar alunos a compreender o que leem. In: SOUZA, Renata Junqueira et al.
Ler e compreender: estratégias de leitura. Campinas: Mercado de Letras, 2010.
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1819. Acesso em: 12
jul.2016.
KISHIMOTO, T. M. Encontros e desencontros na formação dos profissionais de Educação
Infantil. In: MACHADO, M. L. (org.). Encontros e desencontros em Educação Infantil.
São Paulo: Cortez, 2002.
MORAES, Vinícius de. A arca de Noé. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1991.
MORAES, Vinicius de. Obra completa. Disponível em: www.viniciusdemoraes.com.br.
Acesso em: maio/2019.
PAES, José Paulo. Poemas para brincar. São Paulo: Ática, 2011.
946

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

PERRENOUD, P. Construir competências é virar as costas aos saberes? In: Revista Pátio,
Porto Alegre: ARTMED, ano 03, nº 11, jan. 2000 (p. 15-19)
RIBEIRO, Taisa Andrade de Souza Silva; SOUZA, Renata Junqueira de. É um livro:
indagações possíveis sobre os suportes de leitura da contemporaneidade. In: SOUZA, Renata
Junqueira et al. Literatura infantil e formação de leitores: Estratégias de leitura. Campina
Grande: UFCG, 2015. p.39-53.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
SOUZA, Renata Junqueira de. Poesia Infantil: concepções e modos de ensino. São Paulo:
Cultura Acadêmica. 2012.
TAMURA, Ana Lúcia Hermosilla; GIROTTO, Cyntia Graziela Guizelim Simões. Literatura
Infantil como recurso no ensino da Língua inglesa para crianças de cinco anos de idade. In:
SOUZA, Renata Junqueira et al. Literatura infantil e formação de leitores: Estratégias de
leitura. Campina Grande: UFCG, 2015. p.27-38.
TERCIOTTI, A. H. M; SCHNETZLER, R. P. Da orientação oficial à prática efetiva: o
percurso de ações e ideias sobre a formação continuada do educador infantil. In:
25.REUNIÃO ANUAL DA ANPED, Grupo de Trabalho Educação de Crianças de 0 a 6 anos,
2002. Caxambu. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: Anped, 2002. Disponível em:
http://www.anped.org.br/ Acesso em: maio/2014.

Produção de textos em uma turma de alfabetização : um relato de
experiência a partir das práticas desenvolvidas no programa institucional
de bolsas de iniciação à docência - pibid1
Natália Maria Avelino
Aluna do curso de Pedagogia - FaE/UFMG
Bolsista PIBID - FaE/UFMG
Simone Regina Pinto Pereira
Professora das Redes Municipal e Estadual de Ensino de BH/MG
Professora Supervisora do PIBID
Daniela Freitas Brito Montuani
Professora da FaE/UFMG
Coordenadora do PIBID Pedagogia – FaE/UFMG

1

Este trabalho foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES por
meio do edital 07/2018.

947

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o relato de experiência de uma sequência didática
de produção de textos desenvolvida por bolsistas, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais,
bem como refletir sobre percepção dos envolvidos (bolsistas, supervisora e coordenadora) neste
projeto em relação a importância do mesmo para a formação de professores alfabetizadores. O
trabalho foi desenvolvido em uma turma de 2o ano de uma escola estadual a partir de duas demandas:
o diagnóstico da turma que revelou a necessidade de um maior desenvolvimento de textos narrativos
pelas crianças e o projeto geral do PIBID, denominado ―Cartografia escolar‖ que pressupunha um
conhecimento da realidade da escola pelas alunas do curso de Pedagogia que integravam o projeto.

Palavras-Chave: PIBID. Produção de textos na alfabetização. Sequência Didática.

1. Introdução
O trabalho com a produção de textos é considerado um grande desafio em turmas de
alfabetização, na medida em que as crianças ainda estão consolidando seus conhecimentos
sobre os princípios do Sistema de Escrita Alfabética e para produzir textos precisam
mobilizar uma variedade de conhecimentos linguísticos e textuais que estão sendo
inicialmente desenvolvidos em turmas do ciclo de alfabetização.
Por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID
Pedagogia, o Núcleo dos Anos Iniciais trata das especificidades da Alfabetização e
Letramento, em conjunto com 9 bolsistas2, alunas dos primeiros períodos3 do curso de
Pedagogia, a coordenação do Programa e a professora supervisora. Desenvolvemos no
segundo semestre de 2018 alguns projetos em uma turma do 2o ano do ensino fundamental da
Escola Estadual Anita Brina Brandão, do município de Belo Horizonte - MG. Dentre esses
projetos optamos por relatar uma sequência didática que integrasse a produção de textos e a
temática norteadora do Projeto geral do PIBID/UFMG conforme será descrito
posteriormente, buscando enfrentar o desafio do trabalho com a produção textual em turmas
dos anos iniciais. A sequência didática teve a duração de cerca de 5 semanas e as atividades
eram desenvolvidas de duas a três vezes na semana.
2

Participaram da realização dessa sequência didática todas as bolsistas do PIBID- Pedagogia (alfabetização e
letramento), a saber: Ana Clara Oliveira Carmo, Camila Sant‘anna Vieira, Christiana Queiroz dos Anjos,
Emanuelle Ferreira, Izadora Matos de Souza, Julia Trindade, Yasmin Alves Rezende e Gabriela Lacerda Faria.
3

O Programa prevê a obrigatoriedade de bolsistas que estejam nos primeiros semestres da graduação (1° ao 4°
período) com a intenção de propiciar essa inserção na escola desde o início do curso.
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O termo sequência didática, tem sido utilizado atualmente para designar um conjunto
de atividades que são planejadas a fim de integrarem-se para atingir determinados objetivos
pedagógicos. Como referência para o trabalho com as sequências didáticas, temos o
pesquisador espanhol Zabala (1998) e os pesquisadores Noverraz e Schneuwly (2004).
Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), centram seus estudos sobretudo nos processos
de produções textuais de gêneros orais e escritos. Para os autores as sequências didáticas de
produção de gêneros textuais devem ser iniciadas com a apresentação da situação
comunicativa para os alunos, de forma que eles compreendam qual gênero irão aprender e
tomem conhecimento de qual será o produto final da sequência de atividades. Em seguida há
uma produção inicial de forma que o professor identifique quais são as maiores necessidades
de intervenção em relação à escrita daquele gênero e possa planejar a etapa seguinte, ou seja,
os módulos, através dos quais o docente prepara atividades e/ou oficinas que atendam os
problemas detectados nas produções em diferentes níveis (discursivos e linguísticos). Como
última etapa há a produção final que pode ser uma nova produção textual e ou revisão do
primeiro texto produzido pelos alunos de forma que eles tenham oportunidade de demonstrar
todo o aprendizado explorado nos módulos.
O foco de Zabala (1998) não são apenas as sequências didáticas de produção textual,
mas sim a elaboração de atividades em torno de uma ou mais áreas de conhecimento que se
interrelacionem em torno de objetivos comuns. Nesse caso o planejamento com objetivos
bem definidos permite a construção de um aprendizado mais significativo para os aluno.
Nesse caso as atividades são articuladas e estruturadas de forma que os alunos e professores
conheçam seu princípio e fim, e preconizam uma prática pedagógica que garanta as ―três
fases de toda intervenção reflexiva: planejamento, aplicação e avaliação‖ (Zabala, 1998
p.18).
Frente as diferentes possibilidades de abordagem, seja organizada em torno de um
gênero textual - oral ou escrito - ou em torno de um conteúdo específico, a organização da
sequência didática relaciona-se, principalmente, aos objetivos a serem alcançados, diante das
especificidades dos alunos.
Nesse sentido, mediante o tempo que dispúnhamos e a experiência das bolsistas para a
realização deste trabalho na escola, unimos em nossas ações as duas perspectivas teóricas
buscando integrar ao máximo todas as atividades realizadas para que os alunos
compreendessem o gênero a qual iriam redigir para o livro, a sua produção final (relato
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pessoal), bem como os demais gêneros que ampliariam a compreensão do conteúdo temático
do texto final que seria produzido (relato histórico e entrevista).
2. A experiência
Para iniciar o trabalho, foi necessário um tempo de observação que foi fundamental
para a elaboração dos projetos desenvolvidos posteriormente. Nesse processo de
familiarização com a escola e com a sala de aula foi possível para as bolsistas lançar um novo
olhar sobre esse ambiente, um olhar de futuras professoras, diferente do olhar de estudantes
quando estavam na escola. Nesse momento, foi necessário conhecer e traçar o perfil da turma
e refletir sobre suas necessidades para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento.
A partir da análise do PPP (Plano Político Pedagógico) da escola e dos seus índices
em avaliações de alfabetização como a ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) e o
PROALFA (Programa de Avaliação da Alfabetização), as bolsistas puderam conhecer um
pouco sobre o perfil da escola, dos seus alunos e dos professores. Além disso, com a análise
das avaliações diagnósticas feitas pela turma, foi possível perceber com mais exatidão essas
necessidades que a turma possuía para avançar nas capacidades da alfabetização e do
letramento. Portanto, a partir desse panorama as bolsistas se voltaram, em conjunto com a
coordenação e supervisão do projeto, para o planejamento de práticas que poderiam ser
desenvolvidas com a turma.
A turma, com 25 alunos sendo um de inclusão, apresentava diversos níveis de escrita,
sendo um aluno pré-sílabico, três silábico-alfabéticos e vinte alfabéticos. Com essa
informação e a análise dos dados das avaliações do Mais alfabetização 4 percebeu-se a
necessidade de consolidar, com um grupo de alunos, princípios sobre o sistema de escrita,
trabalho realizado por outras bolsistas. Contudo, no geral, constatou-se que, a turma possuía

4

O Programa Mais Alfabetização regulamentado no âmbito da Portaria MEC nº 826, de 7 de julho de 2017. O
Programa Mais Alfabetização será implementado no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental das unidades
escolares públicas estaduais, distritais e municipais, por meio de articulação institucional e cooperação com as
secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da
Educação. O apoio técnico dar-se-á por meio de processos formativos, do auxílio do assistente de alfabetização
às atividades estabelecidas e planejadas pelo professor alfabetizador, do monitoramento pedagógico e do
sistema de gestão para redes prioritárias. Fonte: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisaoda-educacao-superior-seres/30000-uncategorised/62871-programa-mais-alfabetizacao Acesso em maio 2019.
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uma demanda no desenvolvimento da produção de texto e da apropriação de gêneros textuais.
Ao produzirem textos, os alunos eram demasiadamente objetivos e necessitavam de
elementos para a construção de textos coesos, para o uso dos parágrafos, dentre outros
elementos. Logo, com base na análise dessas demandas, as bolsistas passaram a estudar, nas
reuniões do grupo, diversas sequências didáticas como procedimento metodológico para o
avanço da turma na produção de textos e gêneros textuais. Com isso, o grupo se direcionou
para a construção de uma sequência didática.
Paralelo a esse movimento do grupo, dois fenômenos aconteceram que contribuíram
para a construção deste trabalho. Primeiramente, as bolsistas participaram de um evento de
comemoração dos 50 anos da escola que permitiu ao grupo refletir sobre a precarização do
registro das memórias desse espaço. As poucas memórias que a escola possuía eram contadas
oralmente e o único documento que contava um pouco sobre essa história era o PPP. Esse
acontecimento foi primordial para que as bolsistas planejassem algum trabalho que reunisse
essas memórias e histórias da escola, especialmente no ano em que ela completava 50 anos.
Outro acontecimento que serviu como estímulo para nosso projeto foi a sugestão da
coordenação geral do PIBID para que os núcleos apresentassem um trabalho com o tema
―Cartografia Social da Escola: sujeitos, espaços e tempos‖ em um seminário no segundo
semestre de 2018.
Desse modo, foi elaborada uma sequência didática que trabalhasse com a produção
de gêneros textuais de modo a construir um registro sobre a história da escola. Com isso, a
turma produziria uma Cartografia Social da escola, capaz de gerar uma memória coletiva, dos
alunos e dos funcionários, em relação àquele espaço.

2.1 Organização do grupo
Para a realização dos trabalhos planejados pelo PIBID, o grupo de bolsistas foi
dividido em duplas e um trio. Cada grupo acompanhava a turma um dia da semana e
realizava algum trabalho durante 50 minutos da aula. Inicialmente cinco integrantes do grupo,
ficaram responsáveis pelo planejamento e aplicação das etapas da sequência didática, visto
que as outras quatro integrantes estavam desenvolvendo outros trabalhos de intervenção com
a turma. Portanto, duas vezes na semana as etapas da sequência didática eram planejadas e
desenvolvidas na aula. Por fim, todas as integrantes do grupo participaram das etapas finais
da sequência.
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O planejamento das etapas era feito pelas bolsistas e orientado pela coordenadora e a
supervisora do PIBID-Anos iniciais. Semanalmente, o grupo se reunia na FaE/UFMG para
apresentar os planejamentos e realizar os ajustes finais antes da realização das atividades.
Esse processo foi fundamental para a formação, visto que o planejamento e a prática
orientada contribuíram ao gerar segurança e entendimento sobre o que seria realizado. Por
meio da orientação, havia uma familiarização ainda maior com essa percepção do fazer
docente, em que cada detalhe deveria ser planejado e as bolsistas também puderam se sentir
mais seguras se algo não ocorresse de acordo com esse planejamento. Também foram
delineados alguns objetivos para a sequência didática que promoveram maior integração e
compreensão do trabalho a ser desenvolvido. São eles:
 Conhecer melhor a escola e seus alunos, bem como suas experiências nesse ambiente;
 Conhecer e produzir diferentes gêneros textuais e especialmente o relato pessoal.
 Aprimorar as habilidades de produção de texto;
 Valorizar as produções dos alunos por meio da construção de um livro;
 Registrar a história da escola em um livro que será doado a biblioteca.

2.2 Etapas da Sequência Didática
2.2.1 Conversa Inicial sobre a história da escola
Na primeira etapa da sequência didática foi feita uma conversa inicial com os alunos
sobre seus conhecimentos em relação a história da escola. Conversaram também sobre o que
ainda faltava descobrir sobre essa história e quais as formas de conseguir essas informações.
Nessa conversa surgiram muitas perguntas pertinentes à construção de um relato histórico da
escola e muitas questões que extrapolavam esse gênero textual, como algumas curiosidades
que os alunos possuíam em relação a esse espaço.
Foi registrado no quadro da sala tudo o que havia sido conversado e decidiu-se com a
turma que uma das maneiras de conseguir mais informações era realizando uma entrevista
com a vice-diretora, a funcionária mais antiga da escola e que estudou na instituição por
muitos anos. Por fim, foi proposto à turma que construíssem um livro que reunisse todas as
informações recolhidas, como forma de presentear a escola pelos seus 50 anos. Em resposta a
essa conversa, a turma aceitou a proposta e os alunos ficaram muito empolgados em relação
ao produto final, o livro.
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2.2.2 Construção de uma entrevista com a vice-diretora
No segundo momento da sequência didática, as bolsistas, junto a turma, refletiram
sobre as perguntas que iriam compor a entrevista com a vice-diretora. Foi decidido quais
eram as perguntas mais pertinentes para a entrevista e tudo foi registrado no quadro. Algumas
perguntas foram relacionadas aos fatos sobre a escola e outras foram relacionadas a
perspectiva da vice-diretora em relação a escola. Esse processo foi fundamental para que as
crianças começassem a refletir sobre seus conhecimentos prévios em relação ao gênero
entrevista: o que é uma entrevista? o que quero saber com essa entrevista? quais as perguntas
devem ser feitas?
Para aprofundar nesse gênero textual, as bolsistas levaram uma entrevista transcrita
realizada com atores de um programa infantil a fim de que os alunos pudessem observar sua
estrutura. Com isso, a turma reproduziu uma situação de entrevista em que os alunos
representavam o entrevistador e o ator entrevistado. A entrevista foi explorada como gênero
oral e escrito e isso enriqueceu o trabalho.
A partir da análise da estrutura do gênero textual, a turma seguiu para a definição das
funções necessárias para a realização da entrevista com a vice-diretora. Desse modo, cada
aluno ficou responsável por uma função, alguns se responsabilizaram por fazer as perguntas
(já definidas na etapa anterior), outros ficaram responsáveis por transcrever as respostas da
vice-diretora, outros ficaram responsáveis por fotografar e filmar o momento.
Depois de cada função ser definida e atribuída aos alunos, eles montaram um convite
e levaram à vice-diretora convidando-a para participar do evento. Após o convite ser aceito, a
sala foi organizada e a entrevista foi realizada com a participação ativa de todas as crianças,
cada qual desenvolvendo sua atribuição.

Figura 1- Perguntas para a entrevista construídas coletivamente
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.
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Figura 2- Apreensão do gênero entrevista e definição das funções para a entrevista com a vice-diretora
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.

Figura 3 - Entrevista com a vice-diretora
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.

Com todas essas etapas, foi perceptível que a turma desenvolveu a apreensão da
estrutura do gênero entrevista, além de habilidades como o uso adequado da variedade
linguística para essa situação comunicativa, e o expressar-se em público de forma segura para
essa interação oral mais formal.

2.2.3 Construção coletiva do Relato Histórico da Escola Estadual Anita Brina Brandão
A partir dos dados da entrevista que foram registrados pelas crianças, foi construído
coletivamente, um relato histórico da escola para compor o livro que seria dado à biblioteca.
Para isso, foram retomadas as respostas da vice-diretora a fim de estruturar o nosso texto
decidindo quais as respostas eram pertinentes a esse gênero textual. Em relação as respostas
que fugiam ao gênero textual relato histórico, foi proposto para a turma reunir essas
informações construindo uma parte de curiosidades que poderia compor o nosso livro. Depois
de retomar as respostas pertinentes ao gênero textual, o texto foi construído no quadro junto
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com as crianças, questionando sobre a ordem dos fatos, sobre o uso dos conectivos, dos
pronomes e dos outros elementos necessários à coesão e a estrutura textual. Por fim, o texto
foi construído, registrado em papel craft e as crianças registraram em uma matriz que foi
colada no caderno.
Essa etapa foi extremamente desafiadora, especialmente pela complexidade do gênero
proposto. Foi perceptível que para a construção desse texto era necessário um domínio, por
parte dos alunos, da organização cronológica dos fatos, além dos próprios elementos de
coesão que são fundamentais para essa produção. Portanto, foi possível avaliar que nessa
etapa da sequência didática esses elementos deveriam ser trabalhados de forma mais
detalhada e sistematizada, desenvolvendo uma base mais sólida de fundamentos antes de
partir para a produção de gêneros mais complexos como este.
Apesar dos desafios, no coletivo foi possível chamar a atenção dos alunos para a
estrutura do gênero textual e para os elementos de coesão. Além disso, esta etapa contribuiu
para o desenvolvimento dessa organização cronológica dos fatos que foi fundamental para
apreensão da história da escola.

Figura 4 - Construção coletiva do relato histórico
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.

2.2.4 Questionário para os pais
Depois do relato histórico ter sido concluído, as bolsistas se inclinaram para uma nova
proposta, no sentido de conhecer mais a individualidade de cada aluno e a relação que eles
possuem com a escola. A fim de compreender essa relação, foi enviado um questionário para
os pais com perguntas relacionadas ao motivo por terem escolhido a E.E. Anita Brina
Brandão como instituição escolar dos seus filhos, opiniões sobre esse espaço, ocorrência de
ex-alunos da escola que fazem parte da família ou do ciclo de amigos, entre outras questões.
Com o questionário respondido, houve um momento de socialização das respostas do mesmo,
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em que todos os alunos tiveram a oportunidade de ler as respostas dos pais e dividir essas
experiências com os colegas.

Figura 5- Socialização dos questionários
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.

Esse momento foi fundamental para que as crianças voltassem o olhar para si e
compreendessem seu próprio contexto e de que maneira esse contexto levou cada uma dessas
crianças a estarem todos os dias naquele espaço. Além disso, foi possível que as crianças
conhecessem um pouco mais sobre o contexto de seus colegas.

2.2.5 Leitura do Livro A Escola do Marcelo, de Ruth Rocha
Nessa outra etapa, foi feita a leitura para as crianças do livro A Escola do Marcelo, da
autora Ruth Rocha, em que o personagem Marcelo conta um pouco sobre sua relação com a
escola: o que ele faz nos espaços, quais atividades ele mais gosta, quais os seus melhores
amigos, sua relação com a professora, etc. Depois da leitura foi mostrado a eles algumas fotos
das bolsistas em sua época escolar. Ao compartilhar essas fotos, a bolsistas buscavam se
aproximar das crianças, mostrar que elas também já foram crianças e que vivenciavam uma
relação com a escola, assim como os alunos vivenciam. Uma foto registra um momento que
deve ser lembrado, desta forma, as crianças poderiam refletir um pouco mais sobre os
momentos mais marcantes na escola e sobre a própria relação com esse espaço.
Essa etapa foi realizada na biblioteca, um espaço pouco utilizado pelas crianças para a
realização de atividades pedagógicas. Ao perceberem a ausência das crianças nesse ambiente,
as bolsistas, sob orientação, se moveram para explorar a biblioteca como um espaço potencial
para desenvolver o prazer da leitura e capaz de abrir novos horizontes.
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Figura 6- Leitura do Livro A Escola do Marcelo
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.

Figura 7- Socialização das fotos das bolsistas
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.

Essa etapa contribuiu ainda mais para que eles assimilassem o tema, pensando nessa
relação individual que cada um possui com esse espaço e com os sujeitos que por ele passam.

2.2.6 Análise e construção do relato pessoal
A fim de desenvolver a produção de texto, foi proposto a construção de um relato
pessoal que registrasse a relação dos alunos com a escola. Para isso, foi apresentado à turma
um relato pessoal de uma das bolsistas que contava sobre o motivo que os pais a colocara
naquela escola, quais as atividades que ela fazia naquele espaço, o que ela mais gostava e o
que ela não gostava nesse ambiente. A partir desse relato, foi possível analisar a estrutura
desse novo gênero textual, junto com a turma.
Para essa análise, as crianças construíram uma legenda em que cada parágrafo
correspondia a uma informação diferente dada pelo autor do relato analisado. No primeiro
parágrafo, por exemplo, a bolsista se apresentava (seu nome, sua idade, em que ano escolar
ela estava, etc), no segundo parágrafo a bolsista explicava o motivo pelo qual seus pais a
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matricularam na escola em que estudava, no terceiro parágrafo ela explicava o que ela fazia
na escola, o que ela mais gostava e o que ela menos gostava naquele espaço. Essas
informações foram identificadas pelos alunos e marcadas por diferentes cores, como uma
legenda.
Por fim, cada criança escreveu e ilustrou seu próprio relato relembrando as respostas
do questionário dado aos pais e pensando em seu cotidiano escolar. Para o desenvolvimento
da escrita desse gênero textual, as crianças utilizaram a estrutura do relato pessoal feito pela
bolsista, que foi analisado anteriormente.

Figura 8 - Análise da estrutura de um relato pessoal e construção do seu próprio relato
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.

Analisar a estrutura do gênero textual relato pessoal nas etapas citadas acima auxiliou
as crianças na apropriação desse gênero. Dessa forma elas compreenderam sobre os
elementos necessários para a escrita de uma relato pessoal o que facilitou na escrita do
próprio relato. No momento da produção do texto elas tiveram acesso novamente ao
questionário e ao relato feito pela bolsista, para que relembrassem dados importantes da sua
relação com a escola e das informações contidas nos parágrafos do relato da bolsista. Por
conseguinte, cada criança precisou mobilizar todos esses conhecimentos para construção do
seu relato pessoal. Após essa primeira escrita foi realizada a reescrita com cada uma delas
pontuando e refletindo sobre uso de pronomes, conectivos, uso de parágrafos, letra maiúscula
e pontuação. Depois, cada criança, individualmente, pôde pensar em um título para seu
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próprio relato. Em todo esse processo foi evidente perceber o caminho percorrido pelos
educandos na construção e desenvolvimento dessa escrita. Eles partiram de uma escrita
objetiva para uma escrita mais detalhada e coesa.
2.2.7 Construção e divulgação do livro
Todo o grupo de bolsistas ficou responsável pela montagem do livro. Para que as
crianças se apropriassem desse processo, foi analisado com a turma todos os elementos
necessários à composição de um livro e como a produção da turma seria estruturada. Dessa
maneira, decidiu-se, junto com a turma, o que deveria colocar na capa, na quarta capa, quem
eram os autores, ilustradores, qual era a editora e como organizar o sumário. Nesse processo
os alunos se identificaram como autores e ilustradores do livro e, com a construção do livro
suas produções foram valorizadas.
Essa vivência aproximou as crianças das práticas sociais da língua escrita. Elas se
apropriaram do gênero, interagiram e participaram efetivamente de cada etapa. Ampliaram a
visão da leitura e escrita nos contextos sociais.
Para valorizar ainda mais essas produções, foi feita uma tarde de autógrafos em que
todos os pais puderam participar. Além disso, cada criança recebeu um exemplar do livro que
pôde ser dedicado à alguém especial, escolhido por eles.

Figura 9 - Organização da sala para a tarde de autógrafos
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.

Figura 10 - Tarde de autógrafos
Fonte: Arquivo do PIBID Pedagogia.
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O grupo reuniu todo o trabalho realizado na sequência didática e montou uma
apresentação que foi mostrada ao pais, a fim de que eles pudessem conhecer de forma mais
evidente o que foi realizado nesse tempo em que as bolsistas acompanhavam a turma. Além
disso, a apresentação explicou um pouco mais sobre o que é o PIBID e a importância que
esse programa tem, tanto para as futuras docentes, como para a rede pública de educação.
Com esse momento, os pais puderam conhecer mais sobre o grupo do PIBID e sobre o
trabalho desenvolvido.
A escola sempre busca a interação com as famílias a fim de potencializar o
desenvolvimento dos educandos. Com esse evento percebemos que uma proposta como esta,
atrai os pais para o ambiente escolar. Neste dia recebemos um número muito significativo de
responsáveis. Eles conheceram o trabalho realizado e participaram desse momento com
grande alegria e satisfação. Com admiração falavam sobre o desenvolvimento dos filhos e
sobre todo o trabalho realizado.

3. A experiência do

PIBID e a sua importância para formação de professores

alfabetizadores: algumas considerações
A formação de professor é uma etapa essencial para o exercício da docência. Ao
refletir sobre a qualidade do docente não há como dissociar a teoria da prática. É importante a
teoria associada a uma prática pedagógica prazerosa, eficaz, planejada, de forma que favoreça
o desenvolvimento do sujeito.
O PIBID oportunizou o vínculo das futuras docentes do curso de Pedagogia da UFMG
à sala de aula. Oportunidade singular, que permitiu essas estudantes de adentrarem ao
ambiente da escola pública, de perceberem a importância do trabalho em conjunto do
professor, instituição de ensino e família no processo de aprendizagem do discente.
Estar numa sala de aula, favoreceu a formação dessas bolsistas numa totalidade. Além
do domínio da teoria é importante a compreensão da dinâmica da sala e a relação
aluno/professor. Ao exercerem a profissão elas terão uma experiência prática significativa e
diferenciada.
Outro fator fundamental na prática docente é o planejamento. O questionamento
vigente no início de carreira. Como planejar? Como atender todos os alunos com suas
especificidades, diversidades e ritmos de aprendizagem? As estudantes do curso de
Pedagogia puderam observar e pensar em um planejamento para a turma de alfabetização.
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Investigaram a respeito de como os alunos podiam aprender de forma significativa e quais
capacidades deveriam ser desenvolvidas naquele momento do processo de aprendizagem.
Piccoli (2012) evidencia como é imprescindível o ato de planejar de forma intencional e
direcionada para a leitura, escrita e oralidade. Focada nas habilidades a serem desenvolvidas,
Piccoli (2012) acrescenta que nas propostas pedagógicas a serem executadas na alfabetização,
seja incluído todas as crianças.
Elas se inseriram em sala de aula não somente como observadoras, mas como
participantes. Planejaram atividades voltadas para essa turma de alfabetização com propostas
que inseriram o aluno no mundo letrado. A sequência didática foi pensada de forma
significativa e contextualizada, colocando a criança como protagonista da aprendizagem.
Além, de ter permitido aos alunos a vivência com os gêneros textuais entrevista, relato
histórico e relato pessoal.
Ademais, foi realizado momentos de ação/reflexão após a execução de cada proposta.
As graduandas tiveram a oportunidade de analisarem os pontos positivos e negativos do
planejamento. Dessa forma, aperfeiçoaram sua atuação docente ainda em formação, de modo
que possam construir sua práxis educativa.
Enfim, o que pôde verificar é que o PIBID favoreceu as estudantes em suas formações
e aos alunos através do trabalho desenvolvido e diferenciado. Os educandos além de
conhecerem a estrutura desses gêneros refletiram sobre o uso social da leitura e a escrita. A
sequência didática propiciou o desenvolvimento de habilidades de escrita de produção
textual, como o planejamento, organização e revisão do texto produzido. De uma escrita
objetiva eles avançaram para uma escrita mais detalhada e coesa. Da mesma forma, o PIBID
também favoreceu a professora regente pela oportunidade de rever sua prática pedagógica e
renovar sua formação através de estudos e encontros semanais com a coordenadora do
programa. E a escola, que teve o meio transformado pela atuação inovadora de todos os
envolvidos.
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Fonte: As autoras
No próximo item, apresentamos como as estratégias de leituras propostas por Solé
(1998) e Girotto e Souza (2010) contribuíram para as práticas vivenciadas pelos bolsistas
Pibid e Pibic.

As estratégias de leitura nas vivências PIBID/UFG e PIBIC/UNESP
Os momentos de partilha do texto poético nas intervenções do Pibid realizado pelas
acadêmicas do curso de Pedagogia da UFG/Jataí e das bolsistas Pibic da UNESP/Presidente
Prudente consistiram-se em situações significativas, possibilitando uma melhor interpretação
dos textos declamados, cantados e ouvidos fazendo com que as crianças conseguissem
atribuir sentido e compreender o que foi lido, contado e visto, no caso do uso da LIBRAS,
ativando e ampliando o conhecimento prévio das crianças.
As autoras Girotto e Souza (2010, p. 108) argumentam que:
[...] trabalhar com as estratégias de leitura permite ao leitor ampliar e
modificar os processos mentais de conhecimento, bem como
compreender um texto. Compreender é a base para que todas as
crianças se engajem completamente na leitura de livros de literatura e
se tornem leitoras autônomas. Para tanto, o ensino das estratégias é
fundamental.
Assim, compreendemos também que o conhecimento prévio que as crianças trazem
consigo pode ser acionado para que possa ser, consequentemente, ampliado e atualizado,
possibilitando ao leitor/ouvinte ser cada vez mais ativo, capaz de compreender o que está nas
estrelinhas do texto lido. Com relação ao conhecimento prévio, ressaltamos que ―é a base
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para as outras estratégias de leitura, porque o leitor não consegue entender o que está lendo
sem pensar naquilo que já conhece.‖ (SOUZA, 2012, p. 124).
Assim, destacamos como o conhecimento prévio que as crianças já possuíam auxiliou
muito nas sessões de contação, pois, em um momento de leitura de uma poesia do autor
Vinicius de Moraes, percebemos que devido ao fato de as crianças já possuírem
conhecimento sobre a temática apresentada, seja sobre a casa, lugar de moradia, ou mesmo
sobre animais (insetos e aves), como a pulga e o pato, a intervenção foi de total significância
para as crianças e os mediadores, pois as estratégias de leitura apresentadas por Girotto e
Souza (2010), em especial as de conexão, inferência, visualização e síntese apareceram de
forma a ampliar o repertório das crianças e também colaborar com sua compreensão do texto
poético.
Segundo as autoras Tamura e Girotto (2015, p. 29): ―Compreender o que se lê é
fundamental, pois nem sempre que um texto é lido, é compreendido. É através das estratégias
de leitura que essa compreensão ocorrerá‖. Girotto e Souza (2010) apresentam as seguintes
estratégias de leitura, todas ligadas ao conhecimento prévio que os alunos possuem, todas
auxiliam na compreensão leitora.
Estratégia de conexão: ocorre quando o leitor ao ler um texto estabelece conexão com
suas próprias vivências, possibilitando assim um maior entendimento com o que se está
lendo. São três tipos de conexão, sendo: a) Conexão texto-texto: ao ler um texto o leitor se
lembra de outro texto; b) Conexão texto-leitor: o leitor ao ler um texto faz conexão com sua
própria vida; c) Conexão texto-mundo: ao lermos um texto, estabelecemos com fatos
ocorridos mundialmente.
Estratégia de inferência: ocorre quando estamos lendo um texto ou assistindo a um
filme e começamos a levantar possíveis hipóteses sobre o que pode estar acontecendo.
Estratégia de visualização: ao lermos um texto criamos mentalmente as imagens. A
estratégia de visualização é algo pessoal, pois quanto mais conhecimento prévio a criança
possui, mais ela visualiza.
Estratégia de perguntas ao texto: ocorre quando o leitor começa a questionar o que
está lendo. As perguntas podem ser ―gordas‖ (estão nas entrelinhas do texto, ou seja,
implícitas) e perguntas ―magra‖ (fáceis de serem achadas, pois estão no texto).
Estratégia de sumarização: ocorre quando o leitor começa a separar as partes
principais do texto, buscando o que lhe é mais importante.
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Estratégia de síntese: o leitor lê e elabora um todo significativo, ou seja, escreve ou
fala com suas próprias palavras.
Deste modo, entendemos que:
As estratégias de leitura, ao contrário, motivam os alunos a raciocinar com o
texto, e fazer indagações à medida que a narrativa ocorre. Ensinar
estratégias de compreensão leitora pressupõe permitir aos alunos construir
significados baseados em suas vivências e pensamentos, dando a eles
capacidade de construir novos saberes que não serão momentâneos.
(RIBEIRO; SOUZA, 2015, p. 41)

Sendo assim, ressaltamos que o trabalho realizado com as estratégias de leitura nos
espaços vivenciado pelas bolsistas do Pibid/Pedagogia/UFG/Jataí e pesquisado pelas
acadêmicas do Pibic/Pedagogia/UNESP/Presidente Prudente, muito tem contribuído para a
promoção da leitura desde a educação infantil, além de torná-la um ato social, cultural e
prazeroso nas vidas das crianças.
Para visualização das práticas desenvolvidas, textos utilizados e estratégias
empregadas nos relados deste trabalho, organizamos o Quadro 02.
Quadro 02 – Comparativo de práticas de letramento literário analisadas neste texto
PIBID
PIBIC
Programa
UFG / Jataí
UNESP / Presidente Prudente
Universidade / cidade
Vinícius de Morais
Autor / poeta
A casa
O pato e A pulga
Poema(s)
Narração com fantoche, apito
Forma de apresentação
Música e LIBRAS
e música
do poema
Conhecimento prévio
Conhecimento prévio
Conexão
Conexão
Estratégias de leitura
Visualização
Inferência
utilizadas
Síntese
Perguntas ao texto
Sumarização
Nível de ensino onde as Anos Iniciais do Ensino
Educação Infantil
Fundamental
ações aconteceram
Fonte: As autoras
Considerações finais

Este trabalho pretendeu apresentar e comparar duas experiências formativas ocorridas
de dois cursos de Pedagogia, uma em Jataí, na Universidade Federal de Goiás (UFG) por
meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid/Capes), e outra em
Presidente Prudente, na Universidade Estadual Paulista (UNESP) a partir de ações do
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Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (Pibic/CNPq). Ambas experiências se deram
a partir de vivências de leitura literária do gênero poesia.
Quando licenciandos em Pedagogia podem adentrar os portões da escola dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental por meio do Pibid e vivenciar experiências já teorizadas na
universidade ou futuras pedagogas vão para o campo da pesquisa, uma creche da Educação
Infantil, têm a oportunidade de compreender como funciona a prática pedagógica no
cotidiano docente e a produção do conhecimento científico.
Além disso, as experiências a partir do gênero poesia confirmam uma tendência do ser
humano em desabafar suas emoções por meio do ritmo, do canto, do verso e confirma que
quem lê poesia pode ampliar a sensibilidade para aspectos linguísticos e também da vida.
Concluímos que as crianças, pela interação com as atividades propostas, tantos nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental como na Educação Infantil, sentiram prazer ao
vivenciarem a magia, o encantamento e a musicalidade dos poemas.
As maiores, sentiram-se motivadas e estimuladas para brincarem com as palavras ao
escreverem seus classificados poéticos a partir de estratégias como conhecimento prévio,
conexão, visualização e síntese.
As menores conseguiram ampliar seu vocabulário e desfrutar de momentos de
construção de sentido com as poesias narradas e cantadas, usando, assim como as maiores, as
estratégias conhecimento prévio e conexão, mas também outras de inferência, perguntas ao
texto e sumarização.
Por isso, ao se analisar a influência do Pibid e do Pibic na formação de bolsistas
graduandos de Pedagogia, tanto da UFG/Jataí como da UNESP/Presidente Prudente,
concluímos que os programas oportunizam o aprender a planejar e desenvolver práticas
pedagógicas, além de ensinar o pesquisar em campo, ou seja, propiciam saberes do ser
professor. Afinal, as narrativas aqui apresentadas colaboram para demonstrar como a união
entre os conhecimentos teóricos, construídos na universidade, e os práticos, vivenciados no
espaço da instituição escolar Educação Infantil e Anos Iniciais, podem ser solucionados a
partir de experiências anteriores e discussões teóricas.
Paralelamente, as intervenções realizadas facilitaram o letramento literário, mostrando
como práticas e pesquisa in loco podem propiciar o convívio com as crianças, com as práticas
leitoras, bem como com o pesquisar e o ser professor a partir de uma prática reflexiva.
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Re-des-construindo o trabalho com a linguagem na educação infantil com
base na avaliação de contexto
Catarina Moro
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Daniele Marques Vieira
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Resumo: Este texto relata as discussões em forma de avaliação autorreflexiva da prática educativa
com literatura, leitura e escrita no âmbito da Educação Infantil. Tem como referências a concepção da
avaliação de contexto acerca da qualidade das ofertas educativas das instituições (BONDIOLI;
SAVIO, 2013; SOUZA; MORO; COUTINHO, 2015) e a perspectiva da educação como experiência
(CONTRERAS; PÉREZ, 2010; VIEIRA, 2016) para pensar propostas efetivadas pela prática. Com
base nas questões propostas por Moro e Souza (2016) foram ouvidas professoras de grupos de
crianças de 5 anos em diálogo sobre suas experiências educativas com sentido de aprofundar reflexões
sobre a prática e seus dos modos de efetivação se aponta como possibilidade a elaboração de
instrumentos que contribuam à captura de elementos significativos ao acompanhamento e avaliação
do processo educativo.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Leitura; Escrita; Avaliação; Educação Infantil.

Para início de conversa(s)
Podemos constatar que, na sociedade em geral e, até mesmo na área da educação, o
sentido dado à escola como lugar de aprender a ler e escrever foi e continua sendo
preponderante. Nesse sentido, a política nacional, por meio da legislação e de inúmeros
programas, incidiu sobremaneira entre o final dos anos de 1990 até o ano de 2015, no âmbito
do ensino da leitura e da escrita e das manifestações ―letradas‖ da linguagem, como ação

967

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

prioritária, tendo em vista a necessária resolução da máxima sem que o educando se torne
autônomo no uso da língua seu processo educativo estaria fadado ao fracasso.
Contudo, vale destacar a compreensão de autonomia do uso da língua por sua
fluência, mas como decorrência da relação com a própria constituição do sujeito, na interação
com o meio social e cultural em que está imerso. Entendemos a autonomia como capacidade
que o sujeito conquista aos poucos desde que nasce a depender de algumas oportunidades dos
contextos dos quais participa, como atividade que o enseja a tomadas de decisão, implicadas
por escolhas do quê, como, quando e de que maneira atuar (GODALL, 2015). Desta feita,
uma vez que o bebê já está imerso em linguagem desde a vida uterina (LÓPEZ, 2016), ao
nascer constrói sua relação com a linguagem na busca por suprir suas necessidades, físicas e
afetivas, pelo gesto, olhar, emissão de sons que acionam os sujeitos em seu entorno, que lhe
correspondem ao atender às demandas manifestas, numa experiência humana em sintonia.
Assim, podemos pensar que a linguagem nos recebe, se estrutura em nós e aos poucos vai se
especializando pela possibilidade de complexificação gerada na cultura, pela apropriação de
signos, marcas sonoras e impressas, como referências comuns e compartilhadas no cotidiano,
da variação criativa como interpretação que somos capazes e, finalmente, do domínio de um
código pelo qual podemos expressar nossa subjetividade relativa a sentimentos, ideias,
saberes sobre nós mesmos e sobre o mundo. Nos constituímos sujeitos, seres humanos, na e
pela linguagem.
As teses de Walter Benjamin, Lev Semenovitch Vigotski e Mikhail Bakthin são o
exemplário da linguagem como constituidora dos sujeitos nas interações verbais, imbricadas
nos contextos discursivos e nas condições de vida das crianças. Bakhtin (1992) assevera que:
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 (p. 108).

Esse despertar da consciência reitera a linguagem como processo, fenômeno social,
calcado nas condições e vivências concretas das crianças (CORSINO et al., 2016); num
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―mundo de vozes sociais em múltiplas relações dialógicas – relações de recusa e aceitação, de
convergência e divergência, de harmonia e de conflitos, de intersecções e hibridizações‖
(FARACO, 2003, p. 80), que constituirão discursivamente o sujeito ―em suas múltiplas
relações de consonâncias e dissonâncias; e em permanente movimento‖ (Id., Ib., p. 81).
Nessa perspectiva, se evidencia a relevância do papel dos adultos (sujeitos mais
experientes da cultura) à vivência de bebês e crianças pequenas no mundo da linguagem. A
imersão na língua materna transpassa as relações nos diferentes ambientes que a criança
frequenta, pelo signo - elemento comum –, com o qual inicia sua experiência no mundo da
cultura letrada, e que irá experimentar, identificando recorrências, reproduzindo semelhanças,
tateando possibilidades. Assim, o sujeito bebê-criança constrói sua experiência com a
linguagem, essencialmente, como algo que produz identidade, une e aproxima outros em sua
vivência cultural.
Seja no âmbito privado da família ou no âmbito coletivo da instituição educativa, o
bebê-criança vai se tornando um sujeito de linguagem pela própria experiência de uso dos
signos em suas mais diversas formas manifestas - gestos, balbucios, palavra falada ou escrita
- pelas quais, expressa o intento de suprir necessidades, declarar interesses, representar o
pensamento. Portanto, a aquisição e o domínio da língua materna dependem do seu uso
cotidiano nas interações sociais, eminentemente dialógicas. Para Bakhtin, ―A vida é dialógica
por natureza. Viver significa, então, participar do diálogo; interrogar, ouvir, responder,
concordar etc.‖ (BAKHTIN, 2003, p. 348). E a qualidade desse aprendizado está diretamente
ligada à pertinência de sua forma nos sentidos construídos pelos sujeitos envolvidos. Isso
significa dizer que desde a mais tenra idade, a linguagem ganha significado na vida do sujeito
por uma dimensão relacional, em que os sujeitos mais experientes assumem centralidade na
iniciação dos sujeitos que chegam e precisam ser inseridos no mundo cultural e social
(VYGOSTKY, 1998; 1987).
No contexto educativo, os professores cumprem esse papel alargando as
possibilidades de compreensão da língua pelos bebês e crianças, desde uma condição que
demarca a instituição como lugar para ampliação, elaboração, sistematização e
aprofundamento do conhecimento e para um pensar crítico e propiciador da
complefixificação do pensamento, que se inicia na Educação Infantil.
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Benjamin também nos provoca acerca de uma íntima relação entre linguagem e
intelecção. Pires (2014) ao discutir as ideias desse autor demarca a relação entre linguagem e
cognição, ao dizer que, para Benjamin, atividade intelectual é linguagem, devendo ser tomada
como ―expressão do pensamento, médium-de-reflexão‖ (Id., Ib., p.820) . Do mesmo modo
que brinca com as sobras das materialidades dos adultos, a criança brinca também com as
palavras reinventando a partir dos múltiplos sentidos que elas possibilitam. (SCHLESENER,
2009). Assim, na leitura e escuta de histórias também se inventa e re-inventa, interagindo
com os personagens, recriando narrativas: ―Frente ao livro ilustrado, a criança [...] vence a
parede ilusória da superfície e, esgueirando-se entre tapetes e bastidores coloridos, penetra
em um palco onde o conto de fadas vive‖ (BENJAMIN, 2002, p. 69).
Cecília Goulart (2006) afirma que: ―Algumas crianças são mais sensíveis a palavras e
textos, como um todo, e outras, mais sensíveis a fonemas ou sílabas, e mesmo a letras‖
(GOULART, 2006, p. 2). Com isso, toca num ponto crítico e, divergente entre muitos
pesquisadores, acerca da significância da consciência fonológica no percurso para o domínio
da linguagem escrita. Nosso entendimento se reafirma nas ideias desta autora, ao considerar a
consciência fonológica como resultante do processo de compreensão acerca do sistema
alfabético/ortográfico (que vai se dando gradualmente) e não ―condição para a aprendizagem
em questão‖ (Id., Ib., p.2).
Nas situações cotidianas, nas interações entre si e com sujeitos mais experientes de
dada cultura, as crianças têm a oportunidade de ―se divertir e partilhar uma cultura lúdica
transmitida entre as gerações‖ (CORSINO, 2006, p. 38) e, em se tratando de brincar com a
linguagem pode-se pensar e propor situações nas quais as crianças terão oportunidades de
―reconhecer sons semelhantes, segmentar as palavras, completar versos dando novos
sentidos, experimentar ritmos, enfim, de fazer uma análise bastante complexa da língua.‖
(CORSINO, 2006, p. 38). Fronckowiack (2011, p. 101) narra um desafio (bastante presente
no dia a dia das instituições de Educação Infantil) feito a um grupo de crianças para encontrar
palavras que combinassem com os versos de um poema, que ela refere como sendo um
―exercício lúdico da consciência fonológica‖. Corsino (2003) também reafirma a
dialogicidade da e na relação com a literatura, acrescentando que as ―formas‖ de ler são
impostas ―pela materialidade do texto e pelo gênero discursivo‖, possibilitam determinadas
―interações e selecionam leitores‖ (p. 102).
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Permitir o prazer de manusear e ―ler‖ pessoalmente livros, com ou sem textos,
oportuniza: conhecer as convenções do ato de ler (apreciar e identificar elementos da capa de
um livro; experimentar um bom modo de segurar o livro, de passar páginas, entre outros);
desenvolver conceitos e operações cognitivas essenciais para a leitura verbal (entender o que
é título, autoria; identificar relações entre imagens e entre imagens e texto, perceber a
estrutura da narrativa; entender diferenças entre gêneros que lhe são apresentados – poesia,
narrativa, receita ou outros textos de instrução, anúncio, entre outros); desenvolver a
percepção estética dos pequenos leitores na Educação Infantil.
Para os dois últimos anos da Educação Infantil pensamos, a partir do documento do
CEALE (20051) que importa investir com as crianças na: - compreensão e valorização da
cultura escrita; - interação com textos e na leitura, pela professora e de modo ―livre‖ pelas
próprias crianças; - narrativa oral, criando e favorecendo oportunidades de diálogo,
argumentação, exposição diante do grupo de pares, entre outras que valorizem as crianças
como sujeitos falantes; - apropriação da escrita, a partir de referências de textos de circulação
social e do professor como escriba e, - diversificação de oportunidades significativas para as
crianças escreverem (de modo ―espontâneo‖).
Se considerarmos que a criança interage o tempo todo com a linguagem escrita e a
oralidade, seja no meio social que transcende a escola, seja na própria instituição educativa, e
ainda, tendo em conta que na educação infantil os espaços constituem estruturas de
oportunidades (ZABALZA, 2002), podemos pensar na criação de elementos didáticos,
mediadores das relações e aprendizagens pelas crianças, assim como na forma, usos e
sentidos da língua no cotidiano. Nessa perspectiva, escritos, tanto da professora como das
próprias crianças2, tipos de gêneros textuais disponíveis para manipulação, recursos didáticos
descritivos de situações diversas do cotidiano e de conhecimentos construídos coletivamente
constituem referências importantes que possibilitam às crianças: observar, estabelecer
relações, se apropriar e consultar sempre que necessário à sua própria ação de representação
da língua.
1

Coleção Instrumentos da Alfabetização (2005), volume 2, no qual propõe cinco os eixos para a apropriação da língua
escrita,
nos
anos
iniciais
do
Ensino
Fundamental.
Disponível
em:
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/instrumentos%20da%20alfabetiza%C3%A7%C3%A3o/ColInstrumentos-02-Capacidades_da_Alfabetizacao.compressed.pdf
2
Na Educação Infantil, as crianças têm o direito a explorar suas hipóteses acerca da escrita, de modo a confrontar ideias e
possibilidades, sem ainda corresponder às convenções da língua, sendo pertinente que seus escritos de certo modo
representem o que percebem nas relações entre a cultura escrita e a oralidade.
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Nessa direção, uma vez que a Educação Infantil como etapa congrega sujeitos de 0 a 6
anos de idade, sob diferenças marcadas por muitas particularidades, nos indagamos:
- Considerando as peculiaridades das crianças nas suas multiplicidades de modos de
existir e em suas conquistas particulares na apropriação da língua, o que caracterizaria a
prática educativa com a linguagem nessa etapa?
- Seria pertinente pensar que as conquistas à apropriação da língua pelas crianças têm
relação direta com a regularidade, a repetição, a variação e a novidade?
Se pensarmos ainda, no âmbito legal e acadêmico que refere fundamentos e
perspectivas pedagógicas para a Educação Infantil:
- Qual o valor da linguagem escrita em si e qual seu valor em relação às outras
linguagens constituidoras do sujeito-bebê-criança, mediante as concepções norteadoras das
DCNEI, que colocam esse sujeito como centro da proposta pedagógica?
- O que os professores pensam a respeito do seu trabalho na Educação Infantil com
relação à língua, acerca da compreensão do que se torna pertinente e profícuo à aquisição da
linguagem oral e escrita pelos sujeitos dessa etapa, no seu uso e autonomia? E no tocante ao
interesse e domínio crescentes pela leitura e compreensão de textos escritos, nos mais
diversos portadores que venham a ter contato?
Com essas questões iniciais, propomos pensar a avaliação de práticas pedagógicas na
Educação Infantil com foco nos modos culturais de uso da linguagem, oralidade e escrita, ao
dialogar e dar voz a um grupo de professoras3 que atuam com crianças de 5 anos de idade,
partindo de perguntas que permitem a constatação da realidade, a reflexão sobre a experiência
educativa e a projeção de possibilidades na recondução do processo educativo tendo a criança
como foco e centro da prática.
O que queremos tratar essencialmente
Partindo das perspectivas consideradas anteriormente nos interessa discutir o
que professoras de crianças de 5 anos, de turmas de pré, na Educação Infantil, vem refletindo
3

Professoras convidadas a participar do grupo focal desta investigação, sob os critérios da idade das crianças
com quem atuam – 5 anos - e da experiência da instituição com a avaliação de contexto, por meio da formação
continuada.
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acerca do trabalho que realizam com a oralidade, a leitura e a escrita, tendo sido mobilizadas
por algumas questões preliminares, sugeridas para problematizar tais práticas educativas
(MORO, SOUZA, 2016; MORO, 2018). Vale destacar que a concepção que sustenta a
análise aqui proposta se inscreve no bojo da proposição de Avaliação de Contexto
(BONDIOLI; SAVIO, 2013; SOUZA; MORO; COUTINHO, 2015), pela qual se pressupõe
como inerente à prática educativa acompanhar e avaliar o que e como se propõe e como se
vivencia com as crianças determinados conhecimentos, saberes e elementos da cultura. Assim
como, considera a avaliação de contexto oportunidade para problematizar a avaliação da
criança por meio das atitudes de escutar, olhar, observar e conhecer seus modos de constituirse sujeito no mundo, na relação com o meio social e cultural, sem inferir-lhe um modelo a
alcançar ou a corresponder a partir de expectativas adultocentradas. Isso nos impele a pensar
a observação das crianças sob uma lente atenta, curiosa e investigativa, que evidencie seus
modos de aprender, agir, brincar, expressar-se de maneira particular, própria, única (MORO;
SOUZA, 2016).
Essa concepção de avaliação se delineia por uma compreensão que engloba a ação
pedagógica e as ações das crianças, de modo relacional e, enseja à reflexão sobre as
intencionalidades que as práticas declaram no intuito de constituírem sentido educativo
relevante e significativo. Nessa mesma afiliação, nos cabe ainda pensar a educação como
experiência, que decorre das relações educativas que a constituem (CONTRERAS; PÉREZ,
2010; VIEIRA, 2016), cujo pensamento pedagógico se nutre da reflexividade da prática.
Como fio condutor de nossa análise, interessa identificar indícios do que essas professoras –
sujeitos da investigação - acionam, constroem e compreendem na busca por efetivar uma
observação atenta, curiosa e investigativa aos modos das crianças construírem sua própria
experiência com a língua. Tendo em conta a pertinência e eficácia da função do aprendizado
da língua - comunicar necessidades e desejos, expressar sentimentos, ideias e pensamentos,
produzir efeitos e marcas culturais – no âmbito da Educação Infantil, como possiblidade
propiciada em vivências significativas ao contexto de vida das crianças – interesse pela
literatura que conecta o imaginário, experimentação da escrita como representação de um
código a ser decifrado, aprimoramento da oralidade para melhor comunicar.
Com o sentido de favorecer reflexões sobre como promover as experiências relativas à
oralidade, à leitura e à escrita, articuladas à avaliação, tomou-se como material para reflexão
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sobre as práticas educativas de três professoras de turmas de crianças de 5 anos, a unidade
escrita por Moro e Souza (2016), para compor o Caderno 6 da Coleção de livros do Projeto
Leitura e Escrita na Educação Infantil (BRASIL, 2016) e em especial as questões ali
propostas.
Entre março e maio de 2019 realizamos 2 encontros de grupo focal que contou com a
presença das duas pesquisadoras, de três professoras (das turmas de pré), a coordenadora
pedagógica e uma das diretoras de uma escola privada no município de Curitiba. A Escola em
questão foi escolhida por contemplar em seu programa de formação continuada, ações
relativas à avaliação e acompanhamento da prática, consonantes com a concepção de
Avaliação de Contexto, uma das condições para delimitar a instituição como campo de
investigação. As discussões realizadas nos encontros foram gravadas com a autorização das
participantes.
Propôs-se às professoras, com base em discussões sobre a temática e nas questões
preliminares, pensar e sistematizar sobre o que refletiram tecendo considerações e elaborando
outras questões, que foram remetidas por e-mail uma semana depois do primeiro encontro do
grupo focal. Tais questionamentos foram acrescentados aos primeiros, no intuito de melhor
investigar suas ações docentes e contextos educativos a fim de oferecer às crianças práticas
enriquecedoras em relação à linguagem. Esse encaminhamento, consonante com a avaliação
de contexto, se alicerça também na perspectiva de investigação sobre a prática, o que incide
na reflexão da experiência educativa. Pois, quando compartilhamos saberes, confrontamos
pontos de vistas, escutamos o outro e, ao nos voltarmos para pensar a própria prática que
implica a reflexividade da experiência, ora distanciados e mediante uma atitude críticareflexiva, nos indagamos sobre o seu sentido educativo (CONTRERAS; PÉREZ, 2010).
Dentre as muitas reflexões feitas pelas professoras e das diferentes questões
suscitadas, provocativas de inúmeras possibilidades de análise e interpretação; tivemos que
fazer uma delimitação para tratar neste texto de algumas delas. Acerca da frequência de
situações de leitura, diversidade de suportes e de gêneros textuais, as três professoras
revelam haver práticas diárias e com material diversificado, a partir de variados textos e
suportes. O que nos permite pensar a linguagem escrita e seus usos, como elemento
estruturante da proposta pedagógica da instituição, dada a presença cotidiana e diversificação
de objetos culturais - livros de literatura em prosa e poesia, livros informativos, gibis;
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calendário, tabelas, listas, cartas, convites, registros escritos dos combinados, jogos com os
nomes das crianças, realização de rodas de história.
Se compreendermos que "a experiência educativa resulta de um pensar a própria
prática educativa, como voltar às ideias que a conformaram, às insatisfações percebidas e às
possibilidades vislumbradas, portanto, uma reflexão que advém da experiência e a restitui em
nova experiência" (VIEIRA, 2016, p. 201), isso consiste em perguntar-se sobre o sentido
educativo da prática, o que exige abrir-se ao novo para olhar a experiência como
possibilidade (CONTRERAS, 2010).
Nessa direção, o repensar a prática cotidiana proposto às professoras, nos impele a
articular saberes estéticos e saberes didáticos da ação cotidiana a partir da análise dos
espaços-ambientes de cada turma e do contexto educativo mais amplo. Em seguida, trazemos
considerações a partir de fotografias de alguns contextos das salas de referência das turmas de
pré no confronto com algumas das questões pensadas pelas professoras.
Quanto à indagação acerca de ―Quais seriam as situações de leitura: utilização de
algum suporte específico ou de qualquer forma de linguagem presente nos textos e
contextos?‖, cotejamos duas imagens (Foto 1 e Foto 2) que retratam situações distintas de
escrita que favorecem a leitura pelas crianças, tendo em vista uma referência explicitada pelo
contexto.
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Foto 1: Consigna, Infantil V, Escola Parlenda 2019, Autoras.

No caso da Consigna4 (Foto 1), podemos pensar que a leitura do texto-título pela
decodificação da escrita requer alguns saberes sobre o padrão da escrita - discriminação das
letras, segmentação das palavras, reconhecimento de palavras significativas - ao passo que a
vivência de representação do movimento do vento na proposta plástica - os desenhos constitui a significação da escrita, contexto que possibilita à criança ser capaz de decifrar a
consigna pelo vivido nesse momento. Enquanto a outra situação (Foto 2) apresenta uma
proposta de ateliê de linguagens para pequenos grupos, estando dispostas nas mesas
propostas diferentes que convidam à realização de ações distintas como oportunidade de
elaboração de escritos por meio de consulta - confrontação, comparação, discriminação,
diferenciação - como também o jogo, sendo possível às crianças escolherem a proposta que
desejam participar

4

Texto que representa a intencionalidade declarada da prática, estando implicada uma proposição às crianças - convite,
desafio, provocação, investigação, representação, observação.
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Foto 2: Ateliê de linguagens, Infantil V, Escola Parlenda 2019, Autoras.

Ambas situações nos convidam a pensar a ação docente, numa perspectiva estéticodidática (VIEIRA, 2016). A escolha do modo de expor a materialidade - consigna, elementos
para exploração de linguagens - representa saberes estéticos importantes, no sentido de
pensar sobre como apresentar os materiais para favorecer a interação, por meio da observação
e manipulação dos objetos - disposição dos elementos -, ou ainda, a discriminação dos
elementos de referência pela possibilidade de decifração do código escrito - textos curtos e os
nomes próprios. E o controle sobre os saberes didáticos - potencialidades das crianças; regras
claras para a realização da proposta; oportunidades significativas ao vivido no coletivo;
acessibilidade de todas as crianças; condição às interações entre pares para a troca e reflexão
compartilhada - como informação e conhecimento privilegiado para propiciar condições de
aprendizagem significativa às crianças.
Elegemos as imagens das fotografias 3 e 4 como possibilidade de discussão no que se
refere ao questionamento sobre: ―De que forma podemos despertar mais o interesse das
crianças pela leitura e como esse despertar pode chegar às famílias?‖
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A disposição dos materiais - cadernos de documentações, gibis, livros - em uma caixa
ao chão, mostrada na imagem (Foto 3), sugere o acesso livre das crianças para manipular
esses objetos culturais, de modo a favorecer a identificação dos elementos e também, a
participação na sua organização. Assim, a possibilidade de uso se concretiza no cotidiano,
pela apropriação do objeto-livro-gibi-caderno como algo acessível e comum, o que pode
compor os ambientes em que a criança frequenta, constituindo repertório da cultura infantil.

Foto 3: Gêneros textuais, Infantil V, Escola Parlenda 2019, Autoras.
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Foto 4: Registro empréstimos, Infantil V, Escola Parlenda 2019, Autoras.

A imagem anterior (Foto 4) do painel denominado "Empréstimo de Livros", composto
por reproduções das capas do acervo literário disponível para as crianças, representa um
―texto funcional‖ (JOLIBERT, JACOB e col., 2006), no sentido de que ajuda a organizar as
vivências da turma, mais especificamente neste caso ao informar e estruturar acerca dos
livros para empréstimo, sobre os já emprestados e por quem. Ainda informa sobre os
interesses das crianças ao visibilizar os livros e o número de vezes que foram emprestados.
Ao escolherem um livro para ler, as crianças ali registram seu nome ao lado da imagem do
livro, neste caso, a visibilidade da diversidade e quantidade de títulos, demarca a gama de
histórias a se conhecer, ampliando o repertório de temas e representações e complexificando
a investigação sobre a escrita.
Tanto o modo de organização dos objetos-livro-gibi-caderno como a sistematização
dos livros para empréstimo favorecem a autonomia das crianças em suas experiências como
leitores e, podem ser transpostos para outros âmbitos da vida, ao servir de referência para
acondicionar seus pertences em casa e a atuar de modo autônomo em espaços públicos onde
poderão realizar empréstimos de livros, ampliando ainda mais seu repertório, além de
aprender sobre a responsabilidade do cuidado com um bem comum.
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O questionamento das professoras sobre ―Como podemos amplificar e qualificar as
oportunidades das crianças, frente a novos gêneros textuais?‖ lhes foi provocativo de modo
a promoverem maior envolvimento por intermédio da conduta investigativa no grupo e criar
escritos do coletivo, conforme podemos ver nas imagens a seguir (Fotos 5 e 6).

Foto 5: Texto coletivo, Infantil V, Escola Parlenda 2019, Autoras.

Na Foto 5 temos exemplos de uma escrita significativa, que representa um aspecto do
cotidiano vivido pelo grupo de crianças a partir de uma situação-problema que acabou por
demandar um texto sistematizado pelo adulto, elaborado no e pelo coletivo e que, neste caso,
se compõe com elementos imagéticos que complementam a compreensão do tipo de texto e
da sua finalidade - explicitação de regras para melhor conservação e cuidado do terrário da
turma. A outra imagem (Foto 6) evidencia um contexto investigativo em curso, com
elementos que convidam à interação e exploração do tema investigado - as sementes – e
integrando-se aos objetos temos um livro que indica conhecimentos relativos ao tema,
referenciando um tipo de texto que informa sobre o assunto em foco. Em ambas as imagens,
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vemos textos com função social clara e que se articulam às experiências de cada turma, no
sentido de termos espaços-ambientes textualizados (JOLIBERT, JACOB e col, 2006).

Foto 6: Pesquisa, Infantil V, Escola Parlenda 2019, Autoras.
Assim, podemos perceber o enriquecimento do ambiente em que as crianças estão
imersas, cuja função social da escrita se pronuncia em uma perspectiva que as situa como
agentes capazes de decifrar, interpretar, investigar, aprofundar e conhecer mais sobre
aspectos que lhes interessam. Parece fundamental, neste caso, uma ação docente que delineia
elementos estruturantes e constituidores de sentidos de uso e de referência sobre a linguagem,
para favorecer às crianças o exercício de sua capacidade comunicativa, ao buscar referentes e
identificar no observável, semelhanças, recorrências, similaridades, lógica e compreensão.
O espaço-ambiente se compõe por elementos materiais e humanos, cujas marcas,
indícios, atmosfera, narram não só sobre o conteúdo vivencial – os temas de estudo, de
pesquisa e as aprendizagens -, mas também os modos dos sujeitos comunicarem suas
apreensões do processo educativo (VIEIRA, 2011; 2016). De um lado os adultos elegem a
estética para dar visibilidade ao que consideram importante, por outro lado as crianças
lançam mão da sua competência na comunicação e compartilhamento de saberes à construção
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de referentes da língua – participação em textos coletivos, expressão de suas relações,
compreensão do vivido.
A seguir, trazemos marcas da presença de textos funcionais e de uso social, em que
aparecem as ações das crianças inter-relacionadas à proposta declarada - registros – nas
fotografias (Fotos 7, 8 e 9).

Foto 7: Pesquisa, Infantil V, Escola Parlenda 2019, Autoras.

Ao observarmos a primeira imagem (Foto 7), que traz tarjas com escritas que
evidenciam as falas das crianças e compõem o ambiente de pesquisa, podemos pensar o valor
do pensamento infantil como elemento constitutivo à construção do conhecimento sobre o
tema de estudo e, também como conhecimento acerca da língua.
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Foto 8: Pesquisa, Infantil V, Escola Parlenda 2019, Autoras.
V, Escola Parlenda 2019, Autoras.

Foto 9: Pesquisa, Infantil

O que também se evidencia no texto coletivo sobre o acompanhamento do
crescimento do amendoim (Foto 8), exposto no ambiente de pesquisa de outra turma, com os
desenhos de observação das crianças e o texto produzido coletivamente e transcrito pela
professora. Outro texto que pode estar presente no cotidiano de muitas famílias quanto ao uso
de receita culinária, a imagem (Foto 9) mostra uma receita do biscoito de semente de girassol,
que traz uma forma específica de representar o tipo de texto a que se refere considerando
saberes comuns às crianças – numerais e desenhos. Denota-se que a tematização da sala com
textos que são ao mesmo tempo resultado de uma vivência compartilhada, também constitui
estratégia para promover situações de leitura espontânea das crianças na medida em que elas
se sentem mobilizadas a exercer essa ação, seja para comunicar a outros sujeitos - família,
adultos da escola, crianças - ou para provar suas hipóteses e teorias.
Finalizando essa conversa e pensando nas próximas
Dentre as muitas reflexões provocadas pelo movimento de tomar o trabalho
pedagógico com a linguagem nas vertentes de questões relativas a oralidade, a leitura, a
escrita e a literatura num espaço educacional para e com crianças entre 4 e 5 anos de idade
nos fica o indicativo de tematizar e aprofundar em outras discussões futuras o encontro
professora-crianças no sentido do confronto de posições, da relação eu-outro o que nos faz
pensar nessa interação de aprender-ensinar-aprender ou de ensinar-aprender-ensinar como um
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―ato

responsivo‖

do

adulto

conforme

tratado

por

Corsino

(2015)

em

justa

complementariedade com o sentido presente na sua acepção de linguagem:
A linguagem é o eixo do trabalho pedagógico em todas as suas dimensões:
desde a forma como o professor se dirige aos estudantes – indagações, vozes
que ouve, abertura ao imprevisível – às propostas que faz ao grupo, aos
espaços abertos às falas, expressões e manifestações subjetivas, às narrativas
que se abrem ao grupo, aos registros individuais e coletivos do que é
significativo e que pode constituir a história individual e coletiva.
Linguagem que não se reduz a dimensão instrumental, mas que abarca os
afetos, a sensibilidade, a expressividade. (CORSINO, 2015, p.11).

Percebemos com a criação do espaço para essa experiência auto-investigativa e
formativa, travada de modo colaborativo entre professoras, coordenação e pesquisadoras, a
potencialidade das escutas, diálogos e reflexões coletivas acerca das ações docentes, em
especial, sobre as práticas em relação a leitura, a escrita e a oralidade e a articulação entre
estas, que foram nosso objeto aqui. A experiência vivenciada pelo grupo de profissionais
serve também como referência para a repercussão junto aos grupos de crianças no sentido
pleno de pensar a educação e a linguagem como espaços de ―luta contra a barbárie‖
(KRAMER, 1999; CORSINO, 2015) ao possibilitar: - múltiplas formas de expressão, aliando
linguagens diversas - visual, musical corporal, escrita -; - registro do vivido criando
memórias do grupo e do desconhecido revelando as dúvidas e as intenções mobilizadoras
para as descobertas futuras; - a sensibilização e humanização das e nas relações por
intermédio das histórias e do universo literário; - a interlocução com gêneros discursivos
diversos em situações reais, portanto significativas, de leitura e de escrita; - a interlocução
com diversificadas manifestações em Arte; tendo a escuta como lastro de envolvimento e
combate à qualquer forma de desesperança e insensibilidade no meio educacional.
O processo também se assenta na autorreflexão colegiada que prevê e requer a
―participação protagônica5‖ das professoras, condição social que pode ser aprendida
cotidianamente e revelada na forma de co-protagonismo, ―a participação protagônica de um
contribui para que seus pares descubram, desenvolvam e requeiram seu direito a explicitar
seu pensamento e voz própria‖. A dinâmica implícita no processo de avaliação por meio de
5

Expressão cunhada por Cussiánovich e debatida na interrelação com a Avaliação de Contexto por Moro e
Coutinho (2018).

984

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

debates, autorreflexão permite construir a participação, num senso democrático e
colaborativo, a fim de ressignificar as práticas cotidianas e tomar decisões que deflagrem as
mudanças necessárias para a melhora daquela realidade educativa. (MORO; COUTINHO,
2108; BONDIOLI; SAVIO, 2013).
Por fim, consideramos essa oportunidade de pensar a experiência educativa de
professores que atuam com as crianças da Educação Infantil, em que se pese a perspectiva
estético-didática como possiblidade à reflexão dos modos de fazer e articular o olhar do
adulto sobre os conhecimentos infantis acerca da língua – oralidade, linguagem escrita e
literatura – e sua relação com o lugar de prestígio destinado às elaborações infantis, dando
sentido à participação como elemento constitutivo de uma prática que se coaduna com o
pressuposto das DCNEI colocando as crianças efetivamente em foco, na escuta de suas falas
e de sua potência como sujeitos que constroem cultura.
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Leitura e escrita na educação infantil: perspectivas da formação
continuada dos profissionais das creches no município de Juiz de Fora –
MG.

Ms. Ameliana Zaghetto
Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora (DEI/SC)
Ms. Bianca Recker Lauro
Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora (DEI/SC)
Eliza Kelly Grosman Amorim
Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora (DEI/SC)

Resumo: Neste texto, a reflexão fundamenta-se em ações de uma formação continuada, envolvendo a
equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora-MG e professoras da
Educação Infantil que atuam nas Instituições Parceiras (creches) do município. O objetivo foi ampliar
o universo de possibilidades de práticas educativas que favorecessem a aprendizagem através do
protagonismo da criança. O referencial teórico para as formações pautou-se na ―Coleção Leitura e
Escrita na Educação Infantil‖, bem como nas proposições das DCNEI. Com a análise dos dados,
percebeu-se que a formação possibilitou a todos os participantes refletirem sobre os diferentes e
singulares caminhos percorridos pelas crianças. Por consequência, as professoras criaram, a partir de
sua experiência, soluções para os problemas que elas próprias definiram como sendo relevantes.
Assim, os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas tiveram ampliadas as
oportunidades de se expressarem e de vivenciarem as suas infâncias.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Educação Infantil.

A Criança que Fui Chora na Estrada
A criança que fui chora na estrada.
Deixei-a ali quando vim ser quem sou;
Mas hoje, vendo que o que sou é nada,
Quero ir buscar quem fui onde ficou.
Ah, como hei de encontrá-lo? Quem
errou
A vinda tem a regressão errada.
Já não sei de onde vim nem onde estou.

De o não saber, minha alma está
parada.
Se ao menos atingir neste lugar
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Um alto monte, de onde possa enfim
O que esqueci, olhando-o, relembrar,
Na ausência, ao menos, saberei de mim,
E, ao ver-me tal qual fui ao longe, achar
Em mim um pouco de quando era assim.

(Fernando Pessoa)
Introdução
A epígrafe de Fernando Pessoa nos leva a refletir sobre a importância da valorização
e o respeito a criança enquanto um ser pensante, criativo e que tem sentimentos refinados. Ao
ignorar estes aspectos, corre-se o risco da criança ser deixada a chorar na estrada. Dessa
forma, volta-se para um processo educacional pouco fértil e se perde nos caminhos das
infâncias as possibilidades de (re)descobertas e (re)significações de uma criança que pensa e
é criativa.
O mundo contemporâneo tem induzido um encurtamento da infância. Isso também se
reflete nos espaços escolares, promovendo um distanciamento entre a prática cotidiana e a
legislação da Educação Infantil (EI) no país. Por isso acreditamos ser de fundamental
relevância ações de formação continuada voltadas para os professores de educação infantil.
Assim sendo, neste texto, a reflexão fundamenta-se em um processo de formação
continuada, envolvendo a equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Juiz de Fora-MG
e professoras1 da Educação Infantil que atuam nas Instituições Parceiras2 (creches) do
município. Esta formação envolve o trabalho de leitura e escrita na Educação Infantil que
vem sendo desenvolvido nessas instituições, as quais atendem bebês e crianças bem
pequenas3. O objetivo deste trabalho foi ampliar o universo de possibilidades de práticas
educativas que favorecessem a aprendizagem através do protagonismo infantil.

1

Está-se falando em professoras e usando todas as expressões para designá-las no feminino devido ao
fato de serem, até o momento deste estudo, profissionais mulheres na totalidade, que atuam nas creches públicas
de Juiz de Fora – MG. O mesmo se aplica para as Educadoras de Referência da SE/SC do mesmo município.
2

Após o Chamamento Público 006/2017 as creches que prestam o atendimento de 0 a 5 anos no
município de Juiz de Fora assinaram um termo de colaboração e, a partir deste momento, adotou-se a
nomenclatura ―Instituições Parceiras‖ para denominá-las.
3

Nomenclatura adotada pela Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil: bases para a
reflexão sobre as orientações curriculares que compreende bebês como crianças de 0 a 18 meses e crianças bem
pequenas como crianças entre 19 meses e 3 anos e 11 meses e crianças pequenas como crianças de 4 a 5 anos e
11 meses (BRASIL, 2017).

989

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Ao falar sobre Educação Infantil, vale recordar alguns marcos legais em relação a esta
etapa da educação no Brasil. A Constituição Federal (CF) de 1988, por meio do artigo 227,
traz o papel da creche e a coloca como prioridade nacional e discute com maior rigor o seu
papel. Inclusive, a Constituição reconhece esta instituição educativa como ―um direito da
criança, uma opção da família e um dever do Estado‖. Neste sentido, também vale destacar
que em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trouxe a Educação Infantil
como parte integrante da Educação Básica e deu a esta etapa educacional novos contornos.
Desta forma, a Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade (BRASIL, 1996)
Registra-se ainda nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI), em seu artigo nono que, as práticas pedagógicas que compõem a proposta
curricular da Educação Infantil devem garantir um vasto campo de experiências que
favoreçam as diferentes linguagens, que possibilitem às crianças experiências de narrativas,
de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes
e gêneros textuais orais e escritos (BRASIL, 2010). Esse dispositivo normativo está
fundamentado no Parecer CNE/CEB n. 20/2009, complementando que:

As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir que as
crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens,
reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria
cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse
processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis.

Dentro deste movimento, para atender às demandas requeridas, no ano de 2008, a rede
Municipal de Juiz de Fora, organizou-se coletivamente com docentes do município a para
construção de um documento que atendesse às orientações das DCNEI. Essa dinâmica
resultou na elaboração das ''Linhas Orientadoras para a Educação Infantil nas Escolas da
Rede Municipal de Juiz de Fora‖. Esse documento foi dividido em três partes:
―Fundamentação Teórica‖ (de que crianças e infâncias estamos falando?), ―Dimensões
Pedagógicas para a Educação Infantil‖ e ―Prática Pedagógica na Educação Infantil‖. Este
processo resultou nos documentos preliminares intitulados ―Educação Infantil: A Construção
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Coletiva da Prática Cotidiana‖ (JUIZ DE FORA, 2012a) e ―A Prática Pedagógica na
Educação Infantil – Diálogos no Cotidiano‖ (JUIZ DE FORA, 2012b). Ambos os
documentos procuram contemplar os fundamentos teóricos e a organização prática nas
instituições, buscando ampliar o fazer pedagógico com as crianças e com todos que dela
fazem parte. Dessa forma, todos esses documentos acima citados têm contribuído para
focalizar a criança em seu desenvolvimento presente, nas relações dela com as outras crianças
e com as suas culturas.
Por consequência, as organizações curriculares começaram a trazer a criança como
centro da proposta pedagógica e que deve ser valorizada enquanto sujeito capaz de produzir
cultura e conhecimento. Nesta perspectiva, o trabalho na EI reivindica uma proposta
diferenciada, baseada na observação e na escuta dos interesses e necessidades das crianças,
tornando-as protagonistas no processo de aprendizagem e, portanto, tornando o currículo
dialógico uma vez que emerge do cotidiano das instituições.
Quando a proposta de trabalho é organizada desta forma, é possível construir
estratégias que se correlacionam significativamente com a criatividade e protagonismo das
crianças através de incentivos à autonomia do indivíduo, cultivo da independência, realçando
a importância da aprendizagem significativa.
Nessa perspectiva, as atividades no espaço das instituições devem ser organizadas de
acordo com as necessidades das crianças e em respeito às suas singularidades. A
sensibilidade, a escuta e o olhar atento do docente são fundamentais no processo de
mediação, uma vez que estes abrem espaço para a liberdade de expressão e valorização da
diversidade.
Nessa linha de pensamento, o Departamento de Educação Infantil da Secretaria de
Educação prioriza o respeito às especificidades dos bebês, crianças bem pequenas e pequenas
em relação à organização dos tempos, dos espaços e das práticas. Portanto, os projetos
pedagógicos, inerentes a esta etapa de vida, devem oportunizar brincadeiras livres e
estruturadas, o respeito ao corpo infantil, seus movimentos e contatos mais íntimos com
elementos da natureza explorando suas diferentes linguagens com as mais diferentes
possibilidades, como o descrito na citação a seguir.

Crianças brincam individual ou coletivamente e, neste ato, experimentam e
descobrem a vida que pulsa em diferentes ritmos a partir das linguagens
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com as quais aprendem a relacionar-se com os outros: trata-se da
extraordinária capacidade em provar a vida de modo intenso, com tudo o
que isso envolve, tais como, confrontos, tristezas, alegrias, amizades,
tensões. Capazes que as crianças são de materializar suas ideias, ainda que
tantas vezes incompreensíveis aos adultos, os pequenos exibem amplo
interesse sobre todas as coisas, estendendo um amplo espectro que vai das
questões sobre a natureza humana àquelas voltadas para demais aspectos da
vida. As ideias das crianças, quando ouvidas, nos mostram que ―um mais
um pode ser muito mais que dois‖, como ensinam alguns artistas ou mesmo
que é possível formular conhecimentos e saberes muito além das linguagens
verbais ou escritas. (BRASIL, 2016, p.72).

Análise e apresentação da situação
Ao assumir que existe uma especificidade no trabalho pedagógico com as crianças da
Educação Infantil, foi preciso refletir sobre as questões relacionadas ao processo de
aprendizagem desses sujeitos. Uma dessas questões é a leitura e a escrita. Assim, a formação
possibilitou as seguintes reflexões: qual é o papel dos formadores de pequenos leitores?; o
que devem ler e escrever crianças de zero a cinco anos?; quais temas trabalhar com bebês,
crianças bem pequenas e crianças pequenas?; como assegurar práticas que respeitem as
especificidades das crianças dessa faixa etária?.
Ao encontro desses pressupostos, visamos valorizar uma prática educacional que
possibilite aos profissionais da Educação Infantil um poder de argumentar e lutar por uma
educação mais humanizada e emancipadora, que ofereça mecanismos que ampliem o
repertório e os horizontes das crianças e as valorize como sujeito da aprendizagem
estimulando o seu protagonismo.
Em virtude disso, no ano de 2018, a Secretaria de Educação da Rede Municipal de
Ensino de Juiz de Fora, (SE/PJF) adotou a Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil
como política de formação continuada de professores e professoras do município.
A adoção dessa coleção teve por objetivo ampliar o universo de possibilidades de
práticas educativas que favorecessem a aprendizagem através do protagonismo da criança,
respeitando suas diferenças e valorizando seu pensar. Considerando-se que a criança deve ser
atendida em seus interesses, necessidades e potencialidades, cabe à escola não só rever suas
concepções e paradigmas educacionais, como também ousar, lidando com as evidências que
o desenvolvimento humano oferece.
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A escolha da coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil foi motivada pela
consciência de que o(a) docente da Educação Infantil desempenha papel fundamental no
processo de desenvolvimento da criança em seus primeiros anos de vida e na constituição de
sua subjetividade, em razão de seu conteúdo voltado para uma construção do docente para
além da dimensão acadêmica, teórica e conceitual e também pelo fato de oferecerem
diversificadas perspectivas de linguagem que propõem um trabalho com intencionalidade
pedagógica clara e significativa e que proporcione novos olhares e leituras de mundo.
Oportuno se torna dizer que, para a elaboração da coleção, foi feito o levantamento de
algumas questões que, posteriormente, foram respondidas por profissionais da Educação
Infantil. Estas questões evidenciaram as incontáveis possibilidades de diálogos e práticas que
contribuem para o diagnóstico de problemas educacionais contemporâneos, dentre eles, a
questão das práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil
que garantam um vasto campo de experiências e vivências no que tange a leitura e escrita na
Educação Infantil.
O estudo destas questões e a elaboração da coleção reuniu uma equipe composta por
professores e professoras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO), bem como profissionais da Coordenação Geral de Educação Infantil,
que pertenciam à Secretaria de Educação Básica/Ministério da Educação. Também houve a
participação de profissionais de outras quatro universidades: Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), além da UFMG, e com a colaboração de secretários municipais,
diretores de instituições de Educação Infantil e professores e professoras de seis cidades.
Além disso, foram realizados cinco seminários, além de pesquisas, estudos e debates, dos
quais participaram professores e estudiosos brasileiros e estrangeiros, que trouxeram
importantes contribuições para a concepção da coleção.
As unidades dos capítulos que compõem a coleção leva em consideração os
conhecimentos e experiências dos professores e crianças. Assim, os textos buscam
estabelecer o diálogo com os sujeitos envolvidos – crianças, professores e famílias. As
produções originais de autores que compõem a literatura fundamental da área/tema são objeto
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de referência para possibilitar o acesso do professor e da professora e contribuir para sua
autonomia acadêmica e profissional. Os cadernos são compostos por três unidades, escritas
por diferentes autores, o que permite ampliar o diálogo sobre teorias e práticas que informam
e dão concretude ao trabalho docente.
Importante dizer que a coleção, no tecer de seus relatos e experiências, sempre que
possível faz referências a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, entre
outros marcos legais.
Diante do exposto, partir do estudo da coleção, vislumbrou-se a oportunidade de
ampliar conhecimentos e de refletir sobre a ação docente, notadamente no que se refere ao
acesso das crianças à cultura escrita.

Em acordo com a equipe que elaborou a coleção

na UFMG, a Secretaria de Educação de Juiz de Fora recebeu uma coleção de livros para cada
instituição e em contrapartida adotou este material como política pública, realizando a
formação continuada dos profissionais da Educação Infantil que fazem parte das Instituições
Parceiras no município.
A Secretaria de Educação em parceria com a UFMG realizou a distribuição da
coleção para cada instituição da rede municipal e instituição parceira. Enfatizando a
importância política deste material.
Dentro desse cenário, foi organizada a formação continuada, envolvendo a equipe
pedagógica da Secretaria de Educação e as professoras das instituições parceiras que atuam
nas creches do município, tendo como referência os cadernos da Coleção ―Leitura e Escrita
na Educação Infantil‖. Tal formação foi pensada preservando espaços para a leitura
compartilhada dos textos, fortalecendo vivências culturais em torno dos vídeos e das
experiências de leitura literária apresentada nos textos da coleção e, fundamentalmente,
compartilhando práticas pedagógicas experiências no cotidiano da vida na escola.
Assim sendo, no primeiro semestre de 2018, as reflexões acerca do acervo
aconteceram nas reuniões pedagógicas para as coordenadoras de creches e nos Grupos de
Estudo da Educação Infantil (GEEI) – ambos ocorrem mensalmente, no centro de Formação
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do Professor (CFP) da Secretaria. Concomitantemente, as Educadoras de Referência4 do
Setor de Creches estimulavam a leitura de fragmentos durante as visitas in loco para instigar
o interesse e a busca de novos conhecimentos a respeito da leitura e escrita na educação
infantil.
A Supervisão de Creches é composta por uma equipe que é responsável por organizar
materiais de estudo para formações que acontecem mensalmente – sendo uma reunião com as
coordenadoras das instituições e a outra diz respeito ao Grupo de Estudos da Educação
Infantil destinado ao público geral que se fizer interessado. Estes estudos são apoiados em
aportes teóricos atuais, sendo de autores reconhecidos por seus estudos sobre crianças e
infâncias.
Quanto às visitas in loco, são observadas as práticas pedagógicas desenvolvidas.
Assim como, o protagonismo infantil, as rotinas, organização dos espaços físicos, se os
projetos desenvolvidos estão de acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade
e em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI) e com a Proposta Curricular do município.
Assinala-se que, a relação dialógica entre a Educadora de Referência, a coordenadora
pedagógica e as professoras das creches permitem (re)conhecer as necessidades de cada
instituição. Na oportunidade, a Educadora de Referência sugere leituras pertinentes às
demandas apresentadas. Ao final da visita é redigido um termo que descreve os aspectos
considerados relevantes para as partes e são dados os devidos encaminhamentos, caso
necessário, assim toda a trajetória da instituição é registrada sendo possível visualizar o
processo que a instituição apresenta em seu caminhar pedagógico.
No sentido de possibilitar a construção e a reconstrução do saber-fazer produzido a
partir da experiência, as propostas pedagógicas e didáticas pautadas nessa concepção têm
dado ênfase à necessidade de os professores estarem constantemente refletindo sobre suas
ações: a partir de suas ações, sobre suas ações e durante suas ações.
Schön (1992) nos convida a refletir sobre a importância da produção de um saberfazer que se efetiva por meio da análise da própria prática. Esta ação permite ao profissional
criticar a compreensão tácita subjacente, a avaliação e o julgamento de uma situação.
4

Educadora de Referência: profissional responsável por acompanhar o trabalho pedagógico nas creches
conveniadas no Setor de Creches (SC) do Departamento de Educação Infantil (DEI) do município de Juiz de
Fora-MG
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Possibilita, ainda, questionar as estratégias utilizadas e descobrir as teorias implícitas que
fundamentam a ação docente. Para o autor, pensar e fazer são inseparáveis, a decisão
converte-se em ação levando-se em conta o que as crianças dizem e fazem e ainda refazem
através da própria prática.
A formação dos professores está diretamente relacionada à própria história de vida
dos professores. É importante a percepção de que essa formação não se inicia no Magistério,
na Escola Normal, na Faculdade de Educação, enfim, nos cursos de formação inicial.
Também não se encerra no cotidiano da prática educativa. O seu percurso de vida pode ser
formador, e esse é um dos elementos fundamentais para a trajetória profissional dos sujeitos.
Há uma relação estreita entre o que o professor é, como ele se vê e como desempenha a sua
função profissional. Por isso, podemos afirmar que a formação é algo muito mais profundo e
complexo do que a aquisição de habilidades e de competências.
Diante do exposto e refletindo sobre as colocações até aqui discutidas, iniciamos as
formações convidando as professoras das creches a realizar um encontro dialógico, que
possibilitasse no transcorrer, reflexões que permitissem repensar o que é ser docente na
Educação Infantil e as práticas educacionais da leitura e escrita na educação infantil. De
forma que com seus próprios passos, possam desenhar percursos que favoreçam a abertura a
novos conhecimentos, a construção e/ou (re)construção de ações que favoreçam as reflexões,
estudos, concepções, experiências e vivências discutidas no cerne da coleção.
Em

seu

sentido

amplo,

o

diálogo

apresenta-se

como

comunicação/

discussão/exposição de ideias por perguntas e respostas, conversa entre duas pessoas
(SILVEIRA BUENO, 2000, p. 202). Na dimensão de fenômeno humano, diálogo é
comunicação interpretada na interação entre duas dimensões, ou seja, a ação e a reflexão.
Estas duas dimensões são totalmente interligadas e não se dissociam, pois a palavra que priva
a reflexão resume-se no verbalismo e a palavra que prejudica a ação é puro ativismo, nega a
práxis e impossibilita o diálogo.
É o que Freire (1987, p.77) acentua com propriedade ―não há palavra verdadeira que
não seja práxis‖. Levar em conta a importância da comunicação é valorizar o poder da
reflexão. De acordo com o autor ―somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz,
também, de gerá-lo. Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação‖
(FREIRE, 1987, p.83)
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Segundo Freire (1977) o diálogo é a força que impulsiona o pensar crítico
problematizador em relação à condição humana do mundo. Através do diálogo podemos
dizer o mundo segundo nosso modo de ver.

Dialogar não é um perguntar a esmo - um perguntar por perguntar, um
responder por responder, um concentrar-se por tocar a periferia, apenas, do
objeto de nossa curiosidade, ou um quefazer sem programa. A relação
dialógica é o selo do ato cognoscível, mediatizando os sujeitos
cognoscentes, se entrega a seu desvelamento crítico. (FREIRE, 1977, p.143)

Dessa maneira, vai-se construindo novos saberes a partir de situações dialógicas que
provocam a interação de mundos diferentes, mas que compartilham um sonho de construção
coletiva. Diálogo é significação produzida pela práxis, expressa e elabora o mundo em
comunhão e colaboração. É autêntico, é decisão e compromisso de colaborar na construção
do mundo comum. Assim, o saber de todos é valorizado e a experiência da criança não é
negada.
No caminho percorrido, afirmações e descobertas são semeadas para que haja a
compreensão de que a mediação do docente é importante e necessária para articular a
intencionalidade e de não anular, nas crianças, suas possibilidades de experienciar e vivenciar
o extraordinário, de aprender a começar, a partir do que já foi iniciado.
Da mesma forma que se discute sobre a valorização dos conhecimentos, experiências
e vivências das crianças para a construção de conhecimentos de forma significativa, nestes
encontros, foi proposto a escuta e o olhar sensível às vozes, expressões, sentimentos e
bagagem que estes docentes trazem consigo. Assim, de forma conjunta, dentre a pluralidade e
singularidade de cada um, entre o escutar e o falar, construiu-se a dialética da ação-reflexão.
Compreende-se com Paulo Freire (1987) que, a educação para se tornar prática
libertadora, deverá passar pelo diálogo procurando levar à conscientização, isto é, tem que ser
ação-refletida-práxis, respeitar a individualidade e as diversidades para poder culminar com a
transformação.
Durante as formações, procurou-se acolher as professoras e suas experiências, para
através destes, entrelaçar o que os autores das coleções trazem a respeito das práticas
relativas à leitura e escrita na educação infantil. Por meio das interações de dinâmicas com as
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cursistas, com apoio de vídeos e diferentes materiais literários, exploramos as diferentes
formas de linguagem e se refletiu sobre o que os cadernos apresentam em sua estrutura.
Fez-se uso da ludicidade, como característica tanto do estado de inquietação, como do
estado de curiosidade, que definem a humana necessidade de jogar com os sentidos e que está
na raiz de todo o processo sensível e intelectual, de imaginar e aprender a perceber de outros
modos o já vivido e conhecido. Preservou-se espaços para a leitura compartilhada dos textos,
fortalecendo vivências culturais em torno dos vídeos e das experiências de leitura literária
apresentada nos textos e, fundamentalmente, compartilhando práticas pedagógicas
experienciadas no cotidiano da vida na instituição.

Considerações finais
Neste texto tivemos a pretensão de apresentar relatos profícuos da busca de
―esclarecimento‖ (Aufklãrung)5, segundo definição kantiniana (KANT, 1985). Tomamos a
decisão de sair de nossa ―menoridade‖ intelectual, acostumadas que estávamos em sermos
direcionados pelas professoras das creches e tivemos a coragem e ousadia de servir-nos de
nós mesmos, fazendo uso de nosso entendimento próprio, adquirido neste primeiro semestre
de formação nas instituições parceiras de Juiz de Fora.
Sob a orientação da Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil, utilizada no cerne
das formações, surgiu o interesse em conhecer um pouco mais sobre o olhar das professoras
em relação à leitura e escrita na educação infantil, bem como o efeito que esta formação
causaria nas práticas destas professoras, assim como a própria reflexão destas enquanto
leitoras. Entre olhares e o repensar da própria prática, a reconstituição dos caminhos de sua
atuação na Educação Infantil foram sendo traçados e a formação acrescentava nas práticas
das professoras olhares antes não observados nas experiências e vivências das crianças.
Através da formação continuada, conceitos e experiências, íamos construindo uma
dinâmica dialógica e fazendo elos entre o que se realizou com as crianças e outras propostas
de experiências que poderiam ser vivenciadas à luz da coleção Leitura e Escrita na Educação

5

Aufklãrung é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a
incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado
dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de
coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere Aude! Tem coragem de fazer uso de teu
próprio entendimento, tal é o lema do Esclarecimento. (Kant, 1985, p. 100)
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Infantil. Vozes silenciadas, olhares observadores se descortinavam e se transformavam em
diálogo e troca de experiências para constituição de novas práticas.
Para que as práticas fossem ressignificadas e refletidas direcionou-se as intervenções
com as professoras, com um olhar crítico e participativo aberto ao diálogo. As reações são
diversas quando o sujeito reflete a própria prática e encontra em meio às discussões novas
formas de vivenciar e experienciar a docência com as crianças.
Todavia, após a realização das formações e a partir das reflexões que foram sendo
realizadas, verificamos várias mudanças nas práticas. Pelas paredes e corredores das creches,
vimos o protagonismo das crianças, nossos diálogos nas formações transformados em telas,
pinturas e registros. Neste cenário, passeamos pelos cantinhos de leitura, pelas brincadeiras
em meio à natureza, pelas contações de histórias feitas pelas crianças como retrato vivo de
práticas cotidianas.
O material ―Leitura e Escrita na Educação Infantil‖ possibilitou a discussão,
mostrando desde a primeira infância, a importância do trabalho com as diferentes linguagens
dos bebês e crianças, assim como toda a trajetória de construção do psíquico que a criança
passa, assim como a construção do pensamento e da linguagem.
Além de enfatizar a importância dos diálogos com escuta responsiva dos adultos
com/para os bebês, a importância das brincadeiras de tradição oral (as cantigas, as rimas, as
lenga-lengas, as rodas de conversas, entre outras) e o trabalho com a literatura.
O material também apresentou a importância do trabalho com as famílias nas
instituições e o envolvimento dos mesmos em atividades de leitura e escrita com as crianças.
Na prática isso refletiu em responsáveis e familiares mais presentes e participativos nas
atividades realizadas.
Durante as visitas in loco, bem como por meio de registros fotográficos enviados ao
Setor de Creches, foi observada uma mudança no papel assumido pelas crianças pequenas,
assim como as autorias, especialmente pelos bebês.
Percebemos que, cotidianamente, o ambiente organizado de modo que a literatura
estivesse ao alcance de todos. Também há uma percepção quanto ao aumento de cantinhos
destinados ao estímulo da linguagem oral e escrita assim como algumas estratégias como um
carrinho de caixa de maçã que circulava pelas salas com livros ou uma árvore da área externa
que apresentava por entre seus galhos livros pendurados por longas fitas coloridas.
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Diante do exposto, consideramos que a formação possibilitou a todos refletirem sobre
os diferentes e singulares caminhos percorridos pelas crianças e que as professoras
possibilitaram a estes pequenos seres a oportunidade de se expressarem e viverem suas
infâncias. As professoras criaram, a partir de sua experiência, soluções para os problemas que
elas próprias definiram como sendo relevantes. Ou seja, construíram saberes, construíram
conhecimentos, e não apenas se utilizam dos conhecimentos produzidos nas instâncias de
formação docente.
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Oralidade, leitura e escrita nos contos de fadas: quando Chapeuzinhos,
lobos e bruxas surgem em uma turma de 1º ano
Orality, reading and writing in fairy tales: when Little red riding hoods, wolves and witches
appear in a class of 1st year

Ana Carolina Cunha Figueiredo*
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

Resumo: O trabalho visa contribuir para a construção de práticas discursivas por meio de gêneros
textuais, auxiliando os processos de oralidade, leitura e escrita. A metodologia foi a da observação
participante, utilizando rodas de contação de histórias, gravações de áudio e registros gráficos com
crianças de uma escola municipal do Rio de Janeiro, na faixa de seis a oito anos do 1º ano do ensino
fundamental, durante os meses de fevereiro, março e abril de 2017. Alguns autores foram importantes,
tais como Mikhail Bakhtin, que trata de questões como alteridade, diálogo e relações entre linguagem
e sociedade; Élie Bajard, que aborda a mediação da leitura e Ana Luiza Smolka, que define o que
queremos conceber como discursividade na alfabetização. Ao final do estudo, demonstrei que os
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contos de fada representam um importante instrumento pedagógico tanto para os educadores quanto
para os alunos, dependendo das suas formas cuidadosas de apresentação do gênero.

Palavras-chave: Alfabetização. Contos de fadas. Letramentos.

Abstract: The work aims to contribute to the construction of discursive practices through textual
genres, helping the oral, reading and writing processes. In order to do this, the participant observation
technique was employed, through story counting wheels, audio recordings and graphic records with
children from a municipal school in Rio de Janeiro, in the range of six to eight of the 1 st year of
elementary school during the months of February, March, and April of 2017. Some authors were
useful as Bakhtin, in dealing with issues such as alterity, dialogue and relations between language and
society, Élie Bajard, talk about mediation of reading and Ana Luiza Smolka, who defines what we
want to conceive as discursivity in literacy. At the end of the study, I shown that fairy tales represent
an important pedagogical instrument for both educators and students, depending on their careful ways
of presenting the genre.

Keywords: Initial reading instruction. Fairy tale. Literacies.
Introdução

Este trabalho compõe a pesquisa de monografia do curso de especialização Saberes e
Práticas na Educação Básica, intitulada ―Entrou pelo bico do pinto saiu pelo bico do pato
quem quiser que conte quatro: oralidade leitura e escrita nos contos de fadas‖, por meio da
qual investiguei formas de acontecimentos destacadas nos momentos de leitura, escrita e
oralidade através dos contos de fada em uma sala de aula do 1º ano do ensino fundamental da
escola municipal Lúcia Miguel Pereira, situada num bairro da zona sul do Rio de Janeiro.
Algumas indagações foram feitas ao longo da pesquisa: Que caminhos os alunos percorrem
por dentro do letramento? Qual o peso dado à oralidade nessa sala de aula? Que
conhecimentos prévios das crianças se transformam e são adquiridos ao longo do ano letivo?
Nessa caminhada, diversos autores foram essenciais para meu embasamento e para
construção de meu projeto: Mikhail Bakhtin, que trata da alteridade e do diálogo; Magda
Soares, em sua pesquisa com questões relacionadas ao sucesso/fracasso escolar e a
linguagem; Marcos Bagno, em suas relações com a língua; Élie Bajard, ao falar da mediação
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de leitura, Cecília Goulart ao tratar das práticas de letramento; e Ana Luiza Smolka, com a
dimensão discursiva na alfabetização.
Busco contribuir para a construção de um modo de olhar para o ensino fazendo uso
dos contos de fadas e suas diversas versões. A escrita desses alunos e o trajeto até a conquista
dessa ferramenta são os caminhos que escolhi para obter a resposta para ―Como os alunos
produzem oralidade, leitura e escrita através dos contos de fadas?‖
Ano após ano, me deparei com alunos pouco motivados e ouvidos, que não viam
sentido em aprender, que não entendiam o porquê da escrita. Quando perguntava: ―Para que
você estuda?‖ as respostas eram sempre: ―Para aprender.‖ E para que aprender? Eles não
sabiam dizer. O discurso de que precisavam frequentar a escola era algo repetido por eles e
dito por seus pais que, praticamente, não faziam uso da escrita, ou mesmo muitas vezes não
eram alfabetizados. De forma precária, haviam tido contato com a escrita, porém em seu
contexto de vida esta tinha usos muito rarefeitos.
Como então se tornar um leitor ou escritor se você não está em contato com esse
mundo das letras? Como perceber que a escrita vai além de copiar famílias silábicas do
quadro e escrever palavras ou textos sem sentido no caderno? Como usariam isso em seu
cotidiano? O que falavam entre si e qual a importância disso para o seu processo de
alfabetização? Como a escola entendia esse movimento de oralidade? E eu, como
pesquisadora-professora, de que forma compreendia as questões relacionadas à leitura, à
escrita e à oralidade, em minha sala de aula?

Chapeuzinhos, lobos e bruxas: quando os contos de fadas entram na sala de aula

A escola situa-se em São Conrado num condomínio residencial cujos moradores não
estudam na escola e não têm uma boa relação com a instituição. Por diversas vezes,
solicitaram, diante da prefeitura, o fechamento da unidade escolar, alegando que os alunos
fazem barulho, jogam bola nas calçadas e nos portões, arranham carros e etc... Os alunos da
escola são, em sua maioria, moradores das comunidades da Rocinha, Rio das Pedras, Canoas
e Vidigal. A escola possui em torno de 900 alunos com turmas que vão desde o 1º ao 6º ano
do ensino fundamental. A escola possuía 24 turmas divididas nos horários da manhã (7:30 às
12:00) e tarde (13:00 às 17:30). Além das salas de aula, há uma sala de leitura, quatro
banheiros, um pátio aberto usado para as aulas de Educação Física, um refeitório, uma sala de
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informática desativada e uma sala dos professores. A equipe pedagógica, no ano de 2017, era
composta por 13 professores de turma, além dos professores ―extras‖, que ministram aulas de
Inglês, Artes e Educação Física, diretora, secretário e dois inspetores. A escola não conta com
coordenadora pedagógica, ficando tudo centralizado nas mãos da diretora.
O momento metodológico de observação ocorreu no período em que estive
lecionando para aquelas turmas, de fevereiro até o final de abril. O cotidiano familiar e
doméstico dessas crianças era, até então, algo que estava longe de minha realidade. Nunca
havia tido alunos que deixassem de estudar por seus pais não terem dinheiro para a condução
ou por terem que permanecer sem sair de casa, escapando assim da violência que as rodeava.
Esse era um lugar que como professora, e pessoa, nunca havia estado. Ao mesmo tempo,
apesar de estarem inseridas em um contexto tão específico, eu as via como são, olhava-as
como crianças como outras tantas, como eu mesma já fui um dia: crianças que brincam,
guardam lugar na fila, disputam para andar de mãos dadas com a professora, ficam felizes
com seus cadernos novos e aguardam, com ansiedade, o momento de contar as suas
novidades1.

Diante disso tudo, como fazer para que a escrita e a leitura fizessem sentido

para esses alunos? Era preciso, mais do que nunca, inserir as leituras literárias no meu
cotidiano em sala de aula.
Nesse sentido, foi fundamental a leitura do livro Da escuta de textos à leitura de Élie
Bajard, no qual o autor fala sobre a relevância em mostrar aos alunos livros e textos, mesmo
que eles ainda não saibam ler. Élie Bajard apresenta questões relacionadas a práticas
narrativas ―consideradas aptas a favorecer o letramento das crianças antes que abordem o
código alfabético‖ (2014, p. 12). Em alguns métodos, a língua como código é vista como
primordial, para que, apenas posteriormente a sua aquisição, o aluno entre em contato com
textos. Era isso o que eu fazia: apresentava às crianças letras, sílabas, palavras para só depois
apresentar textos, geralmente desprovidos de sentido para eles. O autor discrimina tipos de
leitura, tais como a leitura íntima e a leitura compartilhada e discorre sobre a importância do
reconto, entendendo que a língua deva tomar um enfoque central. Mas como fazer com que
crianças que ainda não leem tenham contato com o universo dos livros infantis? O autor fala
de uma prática que consiste em sessões de mediação de leitura e as vê como de extrema
importância para crianças que não têm contato com a leitura no seu cotidiano.
1

Em minha época de escola fazíamos a “rodinha” para contarmos as novidades para a professora e os

colegas.
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Enfim, depois destas palavras iniciais, posso agora apresentar a minha proposta
pedagógica com meus alunos: ler para as crianças e deixar que lessem do modo que
soubessem e quisessem, no início da aula ou ao final dela, os livros sendo selecionados por
mim ou por eles. A rotina da sala passou a ter momentos em que as crianças, sem minha
mediação, poderiam escolher livros para leitura individual, em dupla ou em pequenos grupos.
Foi assim que resolvi começar o ano de 2017 com o livro talvez mais conhecido pela
grande maioria dos alunos: CHAPEUZINHO VERMELHO. Muito querido por todos,
certamente, contamos a versão ―tradicional‖, na qual o lobo mau coloca a vovó no armário
para tentar jantar sua netinha.
Todos adoraram e com a história terminada iniciamos uma divertida conversa sobre os
quitutes que Chapeuzinho levava em sua cesta. Os alunos eram encorajados a falar assim
como escutar os outros: ―O que tinha na cesta levada para vovó?‖ ―Será que Chapeuzinho
levou bebidas também?‖, ―A vovó só gosta de doces?‖, ―Será que a Chapeuzinho consegue
levar uma melancia para a vovó?‖.
Propus que fizéssemos uma lista, em grupo, dos possíveis lanchinhos para vovó: Eles
falariam e eu escreveria no quadro. Foram muitas sugestões! Vovó com certeza ficaria
contente com tantas gostosuras. Nessa primeira atividade, perceberam que a cesta da vovó só
tinha doces e iniciaram um debate sobre alimentação saudável, sugerindo substituições para
que o lanche da vovó tivesse menos gordura e açúcar. Fiz uma cesta para cada um dos alunos
e nela eles escreveram o que poderiam colocar.
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Figura 11: Cestas com os doces da vovó

Na semana seguinte, lemos o livro CABELINHO VERMELHO

E O

L OBO BOBO, uma

versão da história CHAPEUZINHO VERMELHO que conta, com figuras, a busca do lobo pela
Chapeuzinho até a chegada dela na casa do vovô. Pensando que ia comer a Chapeuzinho e o
vovô, o lobo é surpreendido por uma festa surpresa de aniversário, num final surpreendente.
A primeira atividade feita foi antecipar adivinhando o final da história. As hipóteses
feitas não coincidiram com o final do livro. As sugestões das crianças eram de caráter trágico,
como por exemplo, a morte ou a prisão do lobo. Grande foi a surpresa ao se depararem com
aquele final. O lobo passou a ser querido na sala de aula e surgiu a proposta de pensarmos o
que seria preciso providenciar caso quiséssemos fazer uma festa para ele. Essa atividade foi,
inicialmente, oral, e tudo o que era dito eu escrevia no quadro branco.
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Figura 2 - Lista para a festa do lobo

Interessante observar nesta coleção de sugestões a variedade dos itens e concluir o
quanto o conhecimento prévio dos alunos pode ser levado em conta para que as atividades
ganhem mais sentido e sejam feitas com grande interesse.
Em um outro dia, agora individualmente, os alunos foram sugeridos a fazer suas
próprias listas de itens para a festa do lobo. A escrita livre encorajou-os a escreverem, cada
um da sua forma, o que desejavam incluir na festa do lobo.
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Figura 3 – As listas dos alunos

Cecília Goulart (2009, p. 63) ressalta que os saberes que as crianças já possuem antes
de virem à escola são ignorados pela instituição. De seus conhecimentos prévios e por sua
curiosidade, vão formando ideias, relações e hipóteses, o que comprova que elas tentam, a
todo o momento, compreender a realidade na qual estão inseridas. A partir do momento em
que atentei para que houvesse espaço para relações de escuta desse conhecimento, percebi
crianças curiosas, investigativas... Formulavam hipóteses a todo o tempo. Mesmo que minhas
perguntas não fizessem muito sentido para eles, propunham-se a respondê-las, e encontravam
respostas criativas. Quando pedi para que eles dissessem palavras que conheciam com a letra
z, obviamente uma tarefa difícil e descontextualizada. achei que deveria ajudá-los e fiquei
dando dicas para que eles falassem a palavra que eu desejava, que era amizade:
- Quando duas pessoas são amigas, elas têm uma...?
- Vida feliz! Respondeu um aluno.
A resposta não era a que eu havia pensado, embora tivesse uma letra z. Mas isso
pouco importava, pois a formulação semântica que o aluno fez foi bem além da minha. Volta
e meia eles tinham percepções interessantes como a mencionada anteriormente, o que fez
como que eu me desse conta que não poderia deixar de lado esses conhecimentos. Eram
momentos riquíssimos, de grande troca.
Sobre as práticas sociais e sobre como diferem de acordo com os grupos sociais nos
quais elas ocorrem, Goulart também indica, em relação ao discurso, o fato de que cada um se
identifica, tem marcas, preferências e conhecimentos e que a partir dessas questões os textos
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serão produzidos e ganharão sentido. Meus alunos produziam sentido o tempo todo, mas
preocupava-me que houvesse pouco espaço para isso. Por isso o diálogo, que é visto pela
autora como o elo entre o que é falado e o que é escrito, passou a ter grande importância na
sala de aula. A fala das crianças tinha um papel relevante, uma vez que o oral é quem dá o
suporte para que sejam entendidos os processos da escrita.
Ainda falando sobre as versões da CHAPEUZINHO VERMELHO, contei a história UNA
CAPERUCITA

ROJA .

Desta vez, Chapeuzinho, a Caperucita, usa sua esperteza para não ser

devorada pelo lobo. Ela oferece caramelos envenenados para ele. As crianças adoraram ouvir
a história em espanhol e saber que no final Caperucita havia sido mais esperta que o Lobo.
Eu lia em espanhol pequenos trechos e deixava que eles fizessem a ―tradução‖. Os alunos
ficaram bastante interessados sobre outras palavras em espanhol e usei o Google tradutor
para que eles ouvissem algumas palavras. Ao final do dia e durante toda aquela semana a
despedida era hasta luego e o bom dia era um buenos días.
Na semana seguinte foi a vez de A

VERDADEIRA HISTÓRIA DA

CHAPEUZINHO

VERMELHO, uma história sobre a tentativa do lobo de virar um lobo bom, com a ajuda da
Chapeuzinho. Era repleto de ilustrações coloridas, além de várias cartinhas e bilhetes
trocados pelos personagens que os alunos podiam ―tirar‖ do livro para ler. Foi uma bela
oportunidade de trabalhar com os alunos tipos variados de texto de uma forma interessante
para eles.
Dias após termos lido a história, pedi para que o secretário escolar levasse até a sala
de aula uma carta, afirmando que ela havia chegado através dos correios e que estava
endereçada para a turma. Li a carta em voz alta e o pedido do lobo. Os alunos ficaram
eufóricos ao saber que o lobo precisava da ajuda deles.
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Figura 4 - Carta do lobo para as turmas

A proposta de atividade foi que, em casa, os alunos pedissem aos responsáveis
receitas vegetarianas para que fossem enviadas ao lobo para que ele mudasse sua alimentação
e assim se tornasse um lobo bom. A participação foi tão grande que combinamos que
faríamos um livro de receitas para ser enviado para o lobo. Além disso, no alfabeto móvel os
alunos escreveram sugestões de alimentos adequados para a nova dieta do lobo.
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Figura 12 - Receitas vegetarianas e alimentos para o Lobo

A escrita começava a ter sentido para os meus alunos ao mesmo tempo em que eles
conseguiam perceber que eram ouvidos, que tinham opiniões por vezes semelhantes, por
vezes divergentes.
No que diz respeito aos pontos de vista e visões divergentes, Mikhail Bakhtin possui
grande relevância com seus estudos sobre as relações entre linguagem e sociedade. Entende a
língua como um fato social e percebe as relações de conflito, dominação e resistência
ocorridos na comunicação verbal. Situações como essas aconteceram ao longo dos três
meses de trabalho naquelas turmas de 1º ano. Os sentidos foram negociados, novas visões
foram construídas. O autor, ao falar sobre a significação e como esta é afetada com o
conteúdo ideológico e uma situação social determinada, mostrou que é preciso observar e
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levar em conta que aluno é esse que vai diariamente a escola, que tem seus saberes, mesmo
que muitas vezes deixado de lado pela instituição.
Bakhtin, sobre a alteridade, defende que o ―eu‖ só existe em sua relação com o outro e
dessa relação, e somente por meio dela, tem-se o ―eu completo‖. Ou seja: só poderei me
constituir professora uma vez que me modifico com as visões dos meus alunos. O mesmo
acontece com as crianças que são, cotidianamente, alteradas pelas visões de mundo de seus
colegas e minha também. Nesse sentido, Bakhtin afirma: "A palavra é a arena onde se
confrontam aos valores sociais contraditórios" (2014, p. 14). Toda palavra, isto é, todo
discurso, procede de alguém e se dirige a outra pessoa. Na sala de aula minha proposta era
deixar espaço para o discurso e para a troca. Não em um momento determinado, mas no
cotidiano, nos pequenos momentos, nos acordos, nas trocas, negociações e problematizações.
Não foram poucas as situações em que o discurso esteve em sala de aula. E quando passei a
ter mais atenção a essas situações, o discurso apareceu. Na verdade, foi por mim percebido
pois ele já estava ali há tempos, era só estar disposta e atenta para escutá-lo. Como quando as
crianças começaram uma conversa sobre o choro. Eu, exerci a escuta, interiorizei o discurso e
me modifiquei com ele:
- Homem não chora. Disse um aluno com toda a convicção.
- Meu pai chorou porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Aí o meu avô disse
que vai comprar o quarto onde eu moro para meu pai não pagar mais aluguel.
Aquilo me doeu. Uma criança de oito anos passando por isso. Era duro de ouvir. Mas
o assunto não terminou. Eles foram além. Outras crianças entraram na conversa:
- Aluguel é para os outros ganharem dinheiro, disse Bruno.
Ana Beatriz segue no assunto e diz:
- A Carol vai para o teatro com o namorado. O namorado dela é rico.
Havia comentado, num momento do círculo, o que havia feito no final de semana. Na
época namorava meu atual marido e as crianças adoravam saber as coisas que fazíamos. Para
eles, ele era como um príncipe do conto de fadas. Me tratava bem, passeávamos e nos
divertíamos. Para mim era algo ―normal‖, para eles não. Nem sempre podiam sair, por vezes
viam agressões entre seus familiares... E o assunto rendia cada vez mais. Foi hora deles me
perguntarem:
- Carol, você é rica?
- Não... Por que você acha isso?
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- Porque você vai para o Rock in Rio...
- Eu tive que juntar dinheiro para poder ir, entendeu?
- A patroa do meu pai não precisa juntar dinheiro. Ela já é rica.
Era assim, dia após dia, uma situação nova, um novo questionamento, uma lógica que
até então não havia pensado. Estava tudo ali, era só eu me abrir e escutar. Isso fazia com que
eu tivesse mais vontade de continuar o trabalho. As crianças apreciavam ouvir novas versões
da história da Chapeuzinho Vermelho. Por isso apresentei mais algumas a eles:
CHAPEUZINHO REDONDO, CHAPEUZINHO VERMELHO - UMA AVENTURA BORBULHANTE,
NA

VERDADE ,

CHAPEUZINHO

VERMELHO ESTAVA ESTRAGADA !

e CHAPEUZINHOS

COLORIDOS.
Durante os momentos de círculo e contação de histórias as crianças tinham chance de
dar suas opiniões, serem ouvidas, concordarem ou não com o ponto de vista de um colega,
mudar ou manter sua opinião diante de um fato, elaborar finais para as histórias... Surgiam ali
importantes situações ligadas a oralidade e escrita que, constantemente, eram esquecidas pela
escola. Eu, como professora-pesquisadora, também me via contemplada por esses momentos
de fala (minha e dos alunos), assim como de escuta.
Ao perceberem que podiam falar e como era bom fazê-lo os alunos foram se dando
conta de que o espaço escolar era deles. A cada dia a escola fazia mais sentido. Era comum
que algum aluno chegasse a escola perguntando que história seria contada naquele dia, qual
atividade seria feita, qual seria o assunto da lista naquela semana...
Nesse sentido Bagno defende que a língua seja estudada como uma unidade viva, com
pessoas que a falam e a modificam constantemente.
Pude perceber por diversas vezes como a língua era algo mutável em minhas turmas.
As palavras tomavam sentidos distintos, os alunos brincavam com seus significados, muitas
vezes sem saber. Ou levavam as palavras ao pé da letra, o que garantia, no mínimo,
momentos de diversão para todos. Como quando explicava aos alunos sobre as entregas dos
trabalhos do bimestre: ―Crianças, vou entregar todos os trabalhos para vocês e depois vou dar
uma folha para que vocês façam a capa com um desenho, ok? Mas atenção: façam o desenho
na folha em pé para que eu possa grampear.‖ Todos consentiram com a cabeça e foram fazer
seus desenhos. Começo a chamar, um por um, em minha mesa para que possa grampear os
trabalhos. Me espanto com o grande número de crianças em pé fazendo a atividade e
pergunto:
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- Gente, posso saber por que está todo mundo em pé?
- Ué, Carol... você não disse que era para fazer o desenho em pé?
Após explicar minha intenção ao falar que o desenho deveria ser feito em pé, todos
rimos muito da situação e só então eles entenderam o que eu havia pedido inicialmente.
O autor defende que não sejam usadas gramáticas tradicionais, mas sim práticas de
letramento com o maior número possível de gêneros discursivos. E essa seria a minha
proposta: escrever cartas, bilhetes, cartões postais, receitas. Além do que o estudante já
conhece, e que não deve ser visto com um saber inferior, ele precisa entrar em contato com
novos recursos linguísticos. E foi isso que me propus a fazer em sala de aula. As crianças
começavam a ver sentido no que escreviam e isso, sem dúvida, fazia toda a diferença para
elas.
A história da Chapeuzinho e todas as versões lidas foram tão apreciadas pelos alunos
que, após algumas semanas um outro conto de fadas foi apresentado para a turma:
CACHINHOS DOURADOS. Primeiro a versão tradicional e depois A VERDADEIRA
HISTÓRIA DA CACHINHOS DOURADOS.
Graças ao grande interesse dos alunos pelas atividades a mesma linha de trabalho foi
seguida, também com outros contos de fadas. O livro O CARTEIRO CHEGOU foi incluído
nas atividades das turmas de 1º ano. Este livro conta história de um carteiro que vai até a casa
de inúmeros personagens dos contos de fadas. Entre eles estão o lobo, os três ursos, a bruxa e
o gigante do João e o pé de feijão. Cada um deles recebia um tipo de correspondência: carta,
intimação, convite, cartão de aniversário, cartão postal e etc... Todas essas correspondências
estavam no livro, numa forma reduzida e muito atraente para os alunos.
Mas para que esse livro fosse apresentado aos alunos, antes, era preciso, que eles
conhecessem todos os personagens contidos naquela história. Como a turma já havia ouvido
histórias com a Chapeuzinho e com o Lobo, resolvi contar a história da BRUXA ONILDA
VAI A PARIS. Os alunos adoram e queriam saber sobre os pontos turísticos de Paris, como
se viajava até lá, qual o idioma falado, o que as pessoas gostavam de comer, como se
vestiam... Durante um tempo, todas as manhãs, passei a ouvir ―bonjour‖ da minha turma.
Depois da Bruxa Onilda, foi a vez do livro BRUXA, BRUXA VENHA À MINHA FESTA
que conta a história dos personagens dos contos de fadas que são convidados para uma festa
de aniversário. A cada convite, o personagem diz que só irá se um outro for convidado. As
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atividades feitas foram: lista de personagens que apareciam no livro, convite para a festa e
livro confeccionado, em grupo, pelos alunos.

Figura 8 - Convites para a festa elaborados pelos alunos

JOÃO

E O PÉ DE FEIJÃO

foi a história seguinte que contei para a turma.

Posteriormente a atividade feita foi a de escrita de fatos da história. Depois as frases foram
colocadas na ordem em que apareceram no texto, sorteamos duplas de alunos e cada uma
delas ficou responsável por fazer o desenho referente a frase sorteada. No final fizemos um
reconto do livro.
Pouco a pouco os alunos foram percebendo para que servia a escrita. Com ela era
possível convidar alguém para uma festa, fazer uma receita, enviar uma carta.... Perceberam
também que eram capazes de elaborar essa escrita que fazia sentido para eles. Sobre isso,
Goulart (2009) atenta para a importância da autoria infantil e textos dos alunos que ganham
significado. Fato que não ocorre quando usamos textos ―acartilhados‖ distantes do contexto
dos alunos. Inúmeras foram as vezes que percebi que textos já prontos não despertavam
interesse neles. Havia uma dificuldade na compreensão. Não era representativo. Apresentar
fonemas com palavras desconexas só atrapalhava as crianças a compreenderem o sentido da
leitura e da escrita. Ao contrário, o uso de textos e histórias significativas fez com que
tivessem mais interesse em aprender. Havia mais motivação para o uso do alfabeto móvel e
para execução de diversas atividades relacionadas ao que estava sendo trabalhado.
O livro CINDERELA foi mostrado em sua versão original e numa versão chamada
SINCERAMENTE,

A

CINDERELA

É MUITO IRRITANTE ,

visão de sua madrasta.
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O

CARTEIRO CHEGOU

foi o próximo livro contado. Na mesma hora os alunos

tentaram descobrir qual conto de fadas faltava ser apresentado. A cada correspondência
mostrada mais interesse surgia por parte dos alunos. Por ser um livro longo, ficou acertado
que, a cada dia, seria mostrado um ou dois personagens e sua respectiva correspondência.
O cartão postal que João enviou ao gigante foi usado pela turma como modelo para os
que seriam confeccionados por eles. Começamos com uma lista, no quadro, com todos os
personagens que apareceram nas histórias e outros conhecidos pelas crianças. Também
fizemos uma lista de locais em que eles gostassem de passear para as ilustrações dos cartões
postais. As sugestões foram inúmeras: Lagoa, praia de São Conrado, parque de diversões,
calçadão, pula-pula da pracinha entre outros. Cada criança deveria escolher um personagem
para ―enviar‖ o cartão postal e um local sobre o qual falaria em seu texto. Depois cada um
faria um desenho para ilustrar seu cartão, ―escreveria‖ seu texto para o personagem escolhido
e assinaria o cartão postal.
Essa atividade seria a de culminância do projeto do 1º trimestre de 2017 e isso fez
com que os alunos ficassem bastante empenhados na elaboração dos cartões postais.
Os textos foram criativos e divertidos. Havia sentido para eles em tudo aquilo. As
crianças tinham total domínio do que queriam escrever, embora não o soubessem fazer
efetivamente, fato que não tirava, de forma nenhuma, a importância do trabalho elaborado até
então. A respeito disso Magda Soares, no livro A Magia da Linguagem diz:

[...] ao ser introduzida na escola no mundo da escrita, a criança já
domina as habilidades de produção de texto oral: fala fluentemente
sua língua, usa-a para narrar, perguntar, responder, pedir, ordenar...
(...) a criança já tem representações sobre o que é ler e escrever, já
interage com textos escritos e diferentes gêneros e em diferentes
portadores (...)participa de situações sociais de leitura e escrita [...].
(SOARES, 2001, p. 69)
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Figura 9: Convite, em cartão postal, para a Cinderela conhecer a praia

Alguns dias depois, era hora de organizar a exposição. As crianças estavam animadas
e ansiosas com o evento. Os pais, que participaram e tomaram conhecimento das atividades
que estavam sendo feitas pelos alunos ao longo daquele trimestre, elogiaram os trabalhos e
ficaram contentes com o desenvolvimento das crianças. Os alunos ficaram felizes por verem
suas criações expostas e apreciadas pelos seus familiares e outros estudantes da escola. Não
eram palavras, frases ou textos aleatórios e descontextualizados. Era sentido, escrita
significativa, saberes adquiridos, respeitados e valorizados.

Figura 130- Visitação dos alunos à exposição
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No dia seguinte à exposição, era chegada a hora de perguntar aos alunos qual
atividade eles mais gostaram de fazer ao longo daqueles três meses. Afinal, muito havia sido
produzido. As opiniões foram variadas. As crianças lembraram de inúmeras atividades e cada
um desenhou o que mais gostou de fazer.

Figura 11 - Cartão postal desenhado por aluno e endereçado para a Cinderela.

Figura 12 - Desenho das frutas da cesta da vovó

1018

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.
Figura 13 - Representação da história de "Cachinhos Dourados"

Figura 14 - Representação da história de "Chapeuzinhos coloridos".
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Figura 15 - Desenho da personagem Chapeuzinho Azul da história "Chapeuzinhos coloridos”.

Análise de resultados

Ao longo do projeto, inúmeros materiais foram utilizados, como já citados acima. Os
livros estavam presentes diariamente em sala de aula e se tornaram companheiros
inseparáveis em nossa caminhada. Podiam ser lidos por mim ou pelas crianças com leituras
em voz alta ou de forma silenciosa. O acervo variado e interessante fez com que os alunos
quisessem, a todo o momento, pegar livros para ler ou levá-los para casa para serem lidos em
família. Os contos de fadas e as versões apresentadas agradaram aos alunos que queriam
sempre uma história nova e com um final surpreendente.
O uso de listas de diversos assuntos fez com que o vocabulário dos alunos se
ampliasse. Eles, ou eu, estipulavam uma categoria e eu escrevia as palavras ditas por eles
relacionadas ao assunto. Havia vezes em que eles alcançavam mais de cinquenta palavras.
Com o tempo, a turma da manhã e a da tarde disputavam entre si quem conseguia pensar em
mais palavras sobre determinado tema. Competição sadia que só aumentava o desejo por
aprender mais.
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Após as listas feitas, era hora de cada aluno fazer sua própria lista usando o alfabeto
móvel individual. Nem todos possuíam autonomia para executar a tarefa, mas com o meu
auxílio ou o de algum colega, a escrita terminava de forma cada vez mais rápida.
Os momentos das conversas em roda foram interessantes principalmente por
desenvolverem nos alunos as habilidades de escuta e de oralidade. Eles passaram a ter
atenção ao que o outro dizia assim como expor seus pontos de vista mesmo que fosse
contrário ao colega que falava inicialmente. Inúmeras vezes tivemos longas conversas a
respeito dos mais diversos temas. Eles sabiam se colocar naquele espaço assim como em
outros locais da escola e com outros professores.
É bastante difícil saber até onde o trabalho feito atingiu os alunos. A ideia sempre foi
apresentar a eles o mundo das histórias, o quão interessantes elas podem ser e tentar mostrar
o porque é tão interessante ler, como é bom escrever para si mesmo ou para outros e onde a
escrita está presente no nosso dia a dia.
Uma vez que os resultados do trabalho eram bastante subjetivos, resolvi, ao final do
projeto, pedir para que as crianças falassem sobre o que mais gostaram entre todas as
atividades elaboradas naquele período. Eles foram relembrando, uma a uma, tudo o que havia
sido feito desde as mais simples até as mais complexas atividades. Para minha surpresa houve
uma grande variedade entre a escolha das atividades preferidas pelos alunos. Alguns
preferiram escrever no alfabeto móvel, outros gostaram das histórias ―clássicas‖, muitos
preferiram as versões, alguns escolheram a carta do lobo e outros apreciaram mandar receitas
para ele... Enfim, cada criança teve sua escolha e mostrou isso através de desenhos e/ou
escrevendo.
Abaixo o desenho feito por um dos alunos para explicar qual a atividade ele mais
havia gostado. O título ―O que eu mais gostei...‖ foi copiado do quadro. ―Lista de frutas‖ foi
sua atividade preferida. No momento de representar isso o aluno escreveu não as frutas, mas
sim os super-heróis e personagens preferidos e os quais ele já dominava a escrita. Se intuito
do projeto fosse avaliar somente a escrita dos alunos provavelmente esse aluno seria avaliado
de forma negativa, uma vez que não foi capaz de escrever a lista de frutas a qual mencionou.
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Figura 14 - Atividade preferida escolhida pelo aluno: lista de frutas

Porém, a intenção ia além. Ao iniciar o projeto pensei em formas de fazer com que os
alunos adquirissem mais proximidade com os gêneros discursivos e com os livros. Gostaria
que eles percebessem como a leitura é prazerosa e capaz de nos transportar até o local onde
acontecem as histórias. Além disso, apresentar conteúdos contextualizados e que
respeitassem os saberes dos alunos também era algo que gostaria de fazer uma vez que não
desejava mais utilizar famílias silábicas ou quaisquer outros métodos que não levassem em
conta o que as crianças traziam de casa para a escola.
E como saber se o objetivo foi alcançado? Além de todas as formas as quais
mencionei, acredito que o cartão postal feito por uma das crianças poderia demonstrar o
alcance do projeto. Esse aluno foi capaz de, em uma mensagem, abranger todo o conteúdo de
atividades feitas no período citado. O cartão seria enviado para o lobo. Servi de escriba e não
mudei nenhuma palavra dita por Leonardo. Ele, por sua vez, escreveu ―Querido lobo‖ e ―Um
beijo, um abraço, Leonardo‖.
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Figura 15 - Cartão postal para o Lobo mau

Analisando o texto e relembrando as atividades elaboradas, é possível perceber que
muitas são mencionadas no cartão postal. O aluno inicia o texto saudando o lobo depois
afirma ser ele seu personagem favorito da história da Chapeuzinho vermelho. Posteriormente
ele pede para que o lobo não coma mais a vovó, afirmando ser uma atitude triste e que não
use as roupas da vovozinha sem que ela lhe de permissão. Explica que todos fizemos muitas
atividades sobre o lobo e menciona que a carta enviada pelo lobo foi apreciada pelos colegas
da turma. Manda saudações para outros personagens da história e lembra de elogiar a
personagem principal que canta a canção ―Pela estrada afora‖. Depois, Leonardo fala sobre
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um ponto turístico a ser conhecido pelo lobo, o Pão de Açúcar. Continuando a leitura é
possível perceber que o Pão de Açúcar mencionado por ele não é ponto turístico conhecido
por todos, mas sim, a rede de supermercados que tem o mesmo nome. Ao final do texto ele
convida o lobo para conhecer sua família e seu cachorro.
O sentido que ele deu à atividade, foi um sentido próprio, carregado de suas vivências,
opiniões e preferências. Mesmo não sabendo escrever o texto efetivamente, Leonardo
entende com propriedade o sentido da escrita. Como afirma Smolka:

O sentido que as crianças atribuem à escrita, seus esquemas de
interpretação, são variados e dependem das experiências passadas
bem como dos conhecimentos adquiridos. O problema maior é que a
escola desconhece o valor de tais esquemas, chegando mesmo a
confundir com "falta de conhecimento" ou "incapacidade mental e
motora" (SMOLKA, 2012, p. 32).
Diante disso, acredito que a atividade foi bastante valiosa não só para ele como para
todos os outros alunos, que assim como Leonardo, participaram com alegria e entusiasmo do
que foi proposto por mim ao longo daquele período.

Considerações finais

O objetivo inicial do estudo era a percepção dos momentos de leitura, escrita e
oralidade em minhas turmas de 1º ano do ensino fundamental em que lecionei no ano de
2017, entre os meses de fevereiro e abril. Tinha a intenção de, através dos contos de fada,
apresentar as crianças o mundo da escrita, da leitura e da oralidade saindo do ensino pautado
em atividades repetitivas e sem sentido e buscando uma prática pautada na escuta.
Foi uma tarefa árdua. Fazer o que já estamos habituados é, sem dúvida, mais fácil do
que experimentarmos novas formas de ensinar. E ensinar de uma maneira aberta para ouvir
os outros, seus conhecimentos e desejos pode ser mais complicado ainda, mas, sem dúvida,
muito mais prazeroso. Meus dias eram cansativos e alegres, afinal, fazer um trabalho de
forma individual com mais de sessenta alunos ao longo do dia é bastante exaustivo. Porém,
perceber o crescimento deles e a sua crescente autonomia foi muito gratificante.
Considero esse trabalho como o início de uma nova forma de lecionar, pautada na
escuta, na troca, nas vivências e experiências minhas e dos alunos.
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Analisando, ao longo da escrita desse texto, todo o trajeto percorrido, concluo que
esse é um caminho sem volta rumo a atividades que permitam, cada vez mais, o
desenvolvimento desses alunos nos mais variados aspectos. Foi uma caminhada longa e
difícil, com erros, acertos, escutas e sobretudo muito aprendizado. E desses pequenos
momentos, ocasionados, sobretudo, pelas falas infantis, que refaço, cotidianamente, minhas
práticas.
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Soma e o processo de formação de professores na paraíba: um olhar sob a
perspectiva linguística
Evangelina Maria Brito de Faria- UFPB
Universidade Federal da Paraíba
Marianne Carvalho Bezerra Cavalcante
Universidade Federal da Paraíba

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar o Programa SOMA e mostrar a importância da
Linguística para a Formação Continuada, no campo da Alfabetização. Naturalmente, a relevância dos
estudos da Linguagem na Formação inicial nos Cursos de Letras já é consenso. Mas há necessidade de
formação linguística para alunos(as) de Pedagogia, futuros professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, que focarão diretamente o processo da alfabetização? Ao apresentar o SOMA,
simultaneamente abordaremos temáticas, que foram centrais na Formação, apontando para a
necessidade de um conhecimento mais profundo do funcionamento da língua, que a Linguística
oferece. A discussão direciona nosso olhar para um diálogo mais profícuo entre a Linguística e a
Pedagogia nas Universidades, lugar privilegiado nas Formações de Professores.

Palavras-chave: Alfabetização. Linguística. Formação Continuada. SOMA.
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Introdução
Alfabetizar crianças na escola significa oferecer-lhes uma base sólida para um
percurso escolar de sucesso e dar um importante passo para a qualidade, a inclusão e a
equidade da educação. Para o alcance desses objetivos, o MEC estabeleceu diversos
programas, tendo como eixo principal a formação continuada de docentes do ciclo de
alfabetização com o apoio de material específico. A partir de 2014, a UFPB, através de um
grupo de pesquisadores, assumiu a coordenação do Pacto Nacional pela Alfabetização da
Idade Certa na Paraíba e tem se aprofundado no estudo dos problemas que cercam o ciclo da
alfabetização.
Em 2017, O Governo do Estado da Paraíba, através do DECRETO Nº 37.234 de 14
de fevereiro de 2017, criou o SOMA - Programa Pacto pela Aprendizagem na Paraíba, tendo
metodologia, conteúdos e gestão administrativa próprios, sob a responsabilidade da Secretaria
de Estado da Educação da Paraíba. Em seguida, editou a Portaria nº 1267, que Regulamenta
o funcionamento do SOMA, em 21 de setembro de 2017.

Merecem destaque, nessa Portaria, os Artigos 4º, 5º, 6º, que tratam do objetivo, eixos
e ações:
Quadro 1
Art. 4º O SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Paraíba tem por objetivo assegurar a
todas as crianças da Paraíba a elevação da qualidade da educação básica ofertada no Ciclo de
Alfabetização.
Parágrafo único. As metas são as estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação e
pelo Plano Estadual de Educação da Paraíba: a alfabetização de todas as crianças até os oito
anos de idade e níveis adequados de letramento ao final do 5º ano, e correção do déficit de
aprendizagem nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Art. 5º As ações do Programa compreendem os seguintes eixos:
I - alfabetização e letramento;
II - superação de déficit de aprendizagem;
III - formação continuada;
IV - eficiência da gestão e das práticas pedagógicas;
V - direitos de aprendizagem;
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VI - princípio de equidade;
VII - regime de colaboração entre entes federados.
Art. 6º A operacionalização do SOMA se efetivará por meio das seguintes ações:
I - implantação do Sistema de Gestão e Informação - SABER;
II - implantação de Programa de Desenvolvimento Profissional;
III - formação de Professores Alfabetizadores;
IV - distribuição de material didático para o ciclo de alfabetização;
IV - avaliação de Desempenho de Estudantes da Rede Pública;
V - monitoramento das Ações de Alfabetização e Letramento.

Como se vê, as metas são as mesmas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação
e pelo Plano Estadual de Educação da Paraíba: a alfabetização de todas as crianças até os oito
anos de idade. Nesse aspecto, temos uma profunda identidade com o Pacto Nacional da
Alfabetização na Idade Certa. Também quanto aos eixos (alfabetização e letramento;
superação de déficit de aprendizagem; formação continuada; eficiência da gestão e das
práticas pedagógicas; direitos de aprendizagem; princípio de equidade e regime de
colaboração entre entes federados), vemos um profundo diálogo com o PNAIC.

Em relação ao processo de formação, destacamos os Artigos 22 e 23:

Quadro 2
Art. 22. A formação continuada de professores alfabetizadores será ofertada por
instituição de ensino superior, com a finalidade de apoiar os professores que atuam no ciclo
da alfabetização, no planejamento didático e na utilização de materiais específicos do
SOMA, de modo a interferir no dia a dia da sala de aula, integrando teoria e prática, com
vista à melhoria nos níveis de leitura, escrita, oralidade e matemática dos estudantes do
Estado e dos municípios pactuados.
Art. 23. A ação de formação continuada dos professores alfabetizadores compreende:
I - elaboração de instrumento norteador para uso do material – cadernos de aprendizagem;
II - formação continuada para fomentar práticas em consonância com a proposta didática
elaborada;
III - intervenções didáticas após análises de avaliações;
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IV - monitoramento das ações.

Queremos chamar atenção para a especificação da responsabilidade sobre a Formação
dos professores: Instituição de Ensino Superior. Em um momento, em que as Instituições
Superiores são execradas publicamente, o reconhecimento por parte do Estado da Paraíba
sobre sua capacidade e pertinência para essa função, merece nosso reconhecimento. Pela sua
responsabilidade social, as Instituições Superiores devem participar dessa socialização do
conhecimento elaborado em seu lócus, lembrando que a dissociação entre escola e
universidade já está sendo superada, pelo menos no campo das ciências humanas e como
veremos mais adiante.
Assim, com a introdução desse resgate histórico, passemos para a apresentação do
material didático construído para a formação.
Formação soma: materiais
Para realização desse Pacto, o Governo fez parcerias em duas direções: a primeira
com a Universidade Juiz de Fora, através do CAEd, para avaliações formativas e somativas
dos anos iniciais do Ensino Fundamental e para Formação de Gestores; a segunda, com a
Universidade Federal da Paraíba, em particular com o Núcleo de Alfabetização em
Linguagem e Matemática ( NEALIM), para a elaboração de cadernos didáticos para
professores e alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, visando ao desenvolvimento
dos letramentos linguísticos e matemáticos e do processo de formação.
O material didático foi pensado em articulação com os diversos materiais e programas
do FNDE existentes na escola como o PNLD, o PNLD Dicionários, o PNLD Obras
Complementares, o PNBE e o material do PNAIC, para um maior suporte ao professor. Para
concretização dessa proposta nas escolas, propomos o Projeto IMPLEMENTAÇÃO DO
PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA visando à melhoria dos índices de
alfabetização nas redes estadual e municipal de ensino. O projeto compreende: a) elaboração
de cadernos e de guias para uso adequado do material; b) formação continuada para fomentar
práticas em consonância com a proposta didática elaborada; c) intervenções didáticas após
análises de avaliações formativas pelo CAEd e d) monitoramento das ações.
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Os Cadernos da Coleção Práticas de Letramentos no Ciclo de Alfabetização têm o
objetivo de subsidiar o(a) professor(a) no desenvolvimento dos letramentos linguísticos e
matemáticos dos(as) alunos(as) do Ciclo de Alfabetização. Para atingir esse objetivo, foram
elaborados para serem utilizados em consonância com os demais materiais existentes na
escola. Assim, destacamos:
1-

O material foi elaborado por pesquisadores do Núcleo de Estudos em Alfabetização
em Linguagem e em Matemática (NEALIM/UFPB). Foram produzidos 24 Cadernos
(12 para os alunos(as) e 12 para professores(as)), sendo 6 de Língua Portuguesa e 6 de
Matemática, focando os Direitos de Aprendizagem, para uso no Ciclo de
Alfabetização.

2-

Nos Cadernos dos(as) professores(as), encontram-se propostas explicativas para o
trabalho com o letramento linguístico e matemático, articuladas aos demais materiais
distribuídos pelo MEC e disponíveis nas escolas, a saber: Livros didáticos aprovados
pelo PNLD; Material disponibilizado pelo PNBE, Literatura infantojuvenil, PNBE do
professor – com obras de referência para formação continuada, PNBE Dicionários,
Cadernos do PNAIC, Caixas de jogos e Material manipulativo. Por isso mesmo, os
Cadernos são de natureza complementar.
Os Cadernos são estruturados com base nos Direitos de Aprendizagem de Língua

Portuguesa e de Matemática. Os de Língua Portuguesa nos conhecimentos e capacidades
específicos organizados por eixo de aprendizagem: Leitura, Produção de textos escritos,
Oralidade, Análise linguística. Os de Matemática abrangem os eixos de aprendizagem dessa
área: Números e Operações, Geometria, Grandezas e Medidas e Educação Estatística.
Lembramos que a prática junto a professores alfabetizadores dos 223 municípios,
desde 2014, levou-nos a priorizar suas necessidades colocadas em nossas formações e visitas
aos municípios. Vejamos os materiais.
Quadro 3
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LÍNGUA PORTUGUESA
1º Ano

2º Ano

3º Ano

Quadro 4
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MATEMÁTICA
1º Ano

2º Ano

3º Ano

A proposta pedagógica, que embasou a produção dos Cadernos Práticas de
Letramentos no Ciclo da Alfabetização, foi delineada no ano de 2016, no âmbito do
Programa do Estado ―Primeiros Saberes da Infância‖, em seu processo de reformulação e
adequação às exigências colocadas nos documentos de Orientação Curricular, por uma equipe
da UFPB, em articulação com a Secretaria da Educação. Essa proposta de reformulação do
Programa para os primeiros anos coincidiu com a nova fase do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa em 2016, que incluía a produção de Material Didático
Complementar, de responsabilidade dos Estados. Na Paraíba, a Secretaria de Educação optou
pela construção do material em parceria com a UFPB.
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Nessa conjuntura de fatores, foram concebidos os Cadernos Práticas de Letramentos
no Ciclo da Alfabetização. Voltados para os conhecimentos e capacidades necessários para o
Ciclo de Alfabetização, sua concepção teve como principal suporte teórico o Documento
Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012) que,
em continuidade ao proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, aponta o texto como
núcleo organizador dos objetivos de aprendizagem. A base prática, de encadear as atividades
e discutir estratégias, ancorou-se no diálogo estabelecido nas diversas formações, em visitas
pedagógicas a municípios para conversas com professores e nos relatos de suas práticas
desenvolvidas.
A concepção, que perpassa os Cadernos Práticas de Letramentos no Ciclo da
Alfabetização, apoia-se na ideia de que ―alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não
inseparáveis, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, de modo que a criança se torne, ao mesmo tempo, alfabetizada e letrada‖ (SOARES,
2003, p. 47). Nos Cadernos de Língua Portuguesa, a estruturação se dá em torno dos gêneros
textuais. Todas as unidades dos Cadernos se iniciam com a seção ―Conhecendo o texto‖,
seguida de atividades de compreensão leitura em ―Conversando sobre o texto‖, prosseguindo
com um trabalho acerca das características do gênero em ―Identificando o gênero‖, que
prepara para a produção textual em ―Produzindo o gênero‖, e por fim, a apresentação de uma
proposta de avaliação da produção em ―Avaliando o gênero‖. Como mostram as figuras
abaixo:
Quadro 5 - Caderno 1, 2º ano
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No material estruturado em gêneros, foram explorados os eixos da leitura, produção
escrita e análise linguística. A oralidade foi objeto no trabalho formativo e nos Cadernos
destinados ao professor. Como material adicional, nos cadernos do professor, foram
elaborados guias, com sugestões de sequências didáticas quinzenais exploradas a partir dos
gêneros propostos nos Cadernos Soma, com a presença de práticas nos quatro eixos, com a
oralidade de uma forma mais referendada. Como mostra a figura a seguir:
Quadro 6- Caderno do professor 1, 2º ano
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Nesses dois exemplos, podemos perceber a presença do eixo da oralidade nas
atividades cotidianas. Os relatos, as histórias recontadas, a autobiografia, os gêneros
vivenciados em sala de aula são exemplos do oral como objeto de ensino.
A concepção de professor também é bem explicitada, como um sujeito de lugar de
fala e de ação na sala de aula. Para melhor exemplificar nosso ponto de vista, partimos de
uma afirmação de Morais:
[...] a partir dos direitos de aprendizagem coletivamente instituídos,
cada professor tem autonomia e liberdade para definir os conteúdos e
selecionar os recursos didáticos que usará para ensinar a escrita
alfabética (e as práticas de leitura e produção de textos escritos). [...]
vê-se o professor como um especialista, com saberes próprios de sua
profissão, o ensinar, e porque concebe o ensino como uma atividade
que só pode ser inclusiva e respeitosa se o sujeito que a conduz tem
uma intencionalidade em seus gestos e tomadas de decisão (MORAIS,
2015, p. 63).
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Acreditamos que o(a) professor(a) é um(a) especialista, que conhece melhor do que
ninguém a realidade de seus(as) alunos(as). Escutar suas experiências é o melhor caminho
para uma relação saudável entre pesquisa e prática docente.
Para completar o material didático, foram feitos quatro vídeos: Apresentação do Pacto
pela Aprendizagem na Paraíba; Relação Fala e escrita: desenvolvimento das habilidades
fonológicas; O letramento matemático por meio de jogos e materiais do cotidiano e
Diversidade linguística nas escolas da Paraíba.
Quadro 7
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De todos os vídeos, gostaríamos de falar especificamente sobre dois: o da Relação
Fala e escrita: desenvolvimento das habilidades fonológicas e o da Diversidade Linguística
nas escolas da Paraíba, porque diz respeito particularmente sobre a importância da linguística
para o processo da alfabetização.
No primeiro, a temática abordada volta-se à Consciência Fonológica, metafunção
linguística, que precisa ser desenvolvida pelas crianças durante o processo de alfabetização e
letramento. O vídeo apresenta aspectos teóricos acerca do tema, evidenciando também seus
desdobramentos em sala de aula.
A utilização de jogos e o caráter lúdico das atividades pedagógicas propostas são
colocados em foco, o que, segundo Isabelle Delgado, professora do curso de Fonoaudiologia
e do Programa de Pós-graduação em Linguística da UFPB, facilita e potencializa o processo
de aquisição da escrita e leitura pelos estudantes. Na formação, as expressões consciência
fonológica e consciência fonêmica foram explicitadas como termos relacionados ao
conhecimento que a criança tem da organização sonora da língua. E por que essas noções são
importantes na alfabetização? Porque a capacidade de segmentação da oralidade se
desenvolve a partir das unidades maiores- palavras- para as unidades menores- sílabas e
fonemas. Os sons dos fonemas aparecem juntos na cadeia da fala. Para Soares (1916), na fala,
os fonemas são unidades implicitamente percebidas, mas não explicitamente reconhecidas.
Desse modo, para a criança transformar a fala em escrita é necessária a mediação do(a)
professor(a). Os jogos, as brincadeiras com as rimas auxiliam nesse processo.
O segundo vídeo, para a sua construção, partimos da definição de Calvet (2004), que
entende a Linguística como o estudo das comunidades humanas através da língua. Para ele, as
línguas existem para servir aos homens e não os homens para servir à língua. Isso significa
que devemos olhar a língua pela perspectiva da pessoa que a usa. Como as pessoas são
diferentes, essas diferenças aparecerão nas línguas. Assim, a diversidade é um processo
normal em todas as línguas. Ressaltamos a importância da diversidade linguística, mostrando
que, hoje, já existe uma política para a preservação das línguas. Nesse contexto, a luta pela
preservação da diversidade linguística ocupa um lugar importante, na medida em que ―todas
as línguas são a expressão de uma identidade coletiva e de uma maneira distinta de apreender
e descrever a realidade‖, como destaca o art. 7.o da Declaração Universal dos Direitos
Linguísticos. Discutimos a diversidade linguística no Brasil, pois, quando pensamos no
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Brasil, geralmente, vem à nossa mente uma língua: o português brasileiro. Mas, nosso país
apresenta grande diversidade linguística. Em seu território, são faladas mais de duzentas
línguas, incluindo as indígenas, as de imigrantes, as dos ciganos. Além delas, existe a Língua
Brasileira de Sinais, que é uma língua gestual.
Ainda para compor o vídeo, filmamos uma aula em Tupi em uma escola pública do
Município de Marcação, com o Professor Manuel Rodrigues. O Pedro Kaagasu, que é
indígena Potiguara e Secretário Adjunto de Educação, falou da importância do ensino do
Tupi: hoje podemos contar a história em nossa língua, que estava adormecida. Desde 2013,
todas as escolas de Marcação possuem o ensino do Tupi. Dando continuidade à reflexão da
diversidade, destacamos uma minoria étnica ainda pouco lembrada, pouco valorizada e
vítima de muito preconceito: Os ciganos. Segundo pesquisas etnográficas, aqui na Paraíba há
ciganos de etnia calon em cerca de dezoito cidades.
Os ciganos calon além de falarem o Português brasileiro também compartilham entre
eles a chib de calon. Trata-se de uma língua usada apenas entre os ciganos. No contexto da
Paraíba, essa língua tem caráter de proteção e é ressaltada como elemento que atesta a
legitimidade de um cigano. Nas palavras de Goldfarb (2013), este artefato cultural configurase como elemento escolhido pelos próprios ciganos para afirmar seu sentimento de
pertencimento. No entanto, mesmo falando o português brasileiro, os ciganos apresentam
entonação, escolhas lexicais e alguns gestos que diferem dos não ciganos - conforme nossa
experiência ao pesquisar a entrada da criança cigana na língua na comunidade cigana em
Sousa-PB. Percebemos que apreendem o mundo e agem nele e sobre ele levando em
consideração a cultura que compartilha com sua família e amigos ciganos.
Nesse sentido, as escolas que atendem crianças ciganas necessitam incluir, nos seus
projetos, atividades que levem todo público escolar a conhecer e respeitar essa minoria étnica
bem como as singularidades no tocante às variações linguísticas que cada grupo local
compartilha.
Um trabalho nesses moldes tem sido desenvolvido na Escola Municipal Irmã Iraídes.
Localizada próximo às comunidades ciganas de Sousa, essa escola se destaca no cenário do
Estado pela realização de projetos, que buscam apresentar a cultura cigana de forma lúdica
através de contos escritos pela pedagoga Marcilânia Alcântara, que é cigana calon. Esse
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trabalho em sala de aula fomenta a valorização e o respeito ao povo cigano, enfatizando sua
participação na formação histórico-cultural da Paraíba e do Brasil. Por fim, abordamos as
marcas da oralidade na aquisição da escrita como um traço constitutivo da entrada da criança
na língua escrita. O vídeo teve como objetivo apoiar o trabalho pedagógico sobre a temática
da diversidade e da variação linguística na sala de aula. Vamos ao processo da Formação.
Processo de formação soma
A equipe de Formação da UFPB foi constituída, desde o início, com professores das
três universidades públicas do Estado: Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), por entender que a alfabetização de crianças paraibanas é objeto de reflexão das
Universidades.
O estado está organizado em quatorze (14) Regionais: João Pessoa, Guarabira,
Campina Grande, Cuité, Monteiro, Patos, Itaporanga, Catolé do Rocha, Cajazeiras, Sousa,
Princesa Isabel, Itabaiana, Pombal e Mamanguape. Aderiram ao SOMA duzentos e dezenove
municípios de todas as Regionais. Organizamos as Formações em quatro Polos: João Pessoa,
Campina Grande, Patos e Sousa, em um total de 410 formadores SOMA.
Foram realizadas seis Formações. Apresentamos a seguir uma síntese de uma das
Formações.
FORMAÇÃO SOMA - OUT/ 2017 - DIAS 16, 17 E 18/10/2017
Quadro 8
Vídeo de abertura

Apresentação do Programa de formação

Leitura Deleite

Ciranda, Cirandinha

Discussão dos resultados da avaliação Consolidado geral do Estado da Paraíba –
2016

Redes Estadual e Municipal

Vivência Didática - 1º ano

―Quem canta seus males espanta‖
Atividades com os diferentes eixos de
ensino, com destaque no 1º ano para o
processo de apropriação do SEA, através
das cantigas populares (apresentação de
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sequência para uma semana)
Cartaz com a canção ―A canoa virou‖.
Brincadeiras e jogos, Pescaria dos nomes.
Atividade ―Para casa‖: Dado sonoro
Materiais

livro didático, atividades Caderno SOMA,
jogos e livros da Literatura infantojuvenil

Além dessa sequência, também apresentamos propostas de vivência didática para o 2º
ano, com o gênero: autobiografia e a do 3º ano, com o gênero: texto informativo. Ao final de
cada vivência, era sugerida uma avaliação das capacidades trabalhadas em sala de aula.
Como por exemplo:
 As crianças leram textos não verbais? Como? O que elas revelam que podem
ser ampliado?
 As crianças participaram das interações orais propostas? Como? Narraram?
Argumentaram?
 As crianças apreciaram cantar e brincar com as cantigas?
 As crianças apresentaram interesse por textos de cantigas de roda?
 As crianças conseguem identificar e nomear as letras do alfabeto? Há alguma
dificuldade?
 Conseguem escrever as letras do alfabeto? Apresentam alguma dificuldade?
 Escrevem e reconhecem as vogais?
 Escrevem e reconhecem consoantes?
 Elas já entendem que palavras diferentes compartilham certas letras?
 As crianças já realizam leitura dos seus próprios nomes e de nomes de colegas?

A proposta de avaliação servia como ponto de partida para o planejamento da semana
seguinte. Aqui temos uma concepção de avaliação que indica as direções do ensino em sala
de aula.
Para concluir
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A Formação Continuada implementada no SOMA tem, em sua base, uma
fundamentação linguística. Uma alfabetização voltada para o Letramento requer o
conhecimento de Fonologia, para o trabalho com as habilidades fonológicas, tão essenciais
para a aquisição da escrita. O Texto, como unidade para o ensino de língua, solicita o saber
sobre os mecanismos de textualidade presentes na Linguística Textual, que aponta também
para os gêneros. A diversidade linguística e a variação, tão evidentes na relação fala/escrita
nos textos iniciais da criança, convocam as bases da Sociolinguística para direcionar a prática
em sala de aula dos anos iniciais.
Para Soares (2017), a alfabetização engloba facetas: linguísticas, interativas e
socioculturais. Em sua explicação:
Assim, na faceta a que se reserva aqui a caracterização de linguística,
o objeto de conhecimento é essencialmente linguístico- o sistema
alfabético-ortográfico de escrita. As duas outras facetas implicam
outros objetos de conhecimento que vão além do linguístico: na faceta
interativa, o objeto de conhecimento é o uso da língua escrita para a
interação- a compreensão e a produção de textos, o que envolve, para
além da dimensão linguística, elementos textuais e pragmáticos, não
exclusivamente linguísticos; na faceta sociocultural, o objeto do
conhecimento são os usos e as funções da língua escrita em diferentes
contextos sociais e culturais e em diferentes eventos de letramento,
estando presentes, portanto, inúmeros elementos não linguísticos. (
Soares, 2018, p.38)

Se analisarmos todas as facetas, veremos a base linguística. O ponto de partida é
sempre a conversão da cadeia sonora da fala em escrita. Uma escrita que se materializa em
textos e convoca a criança para ser eficiente na tanto na produção como na leitura de textos.
Esse conhecimento linguístico precisa estar presente em todas as etapas do ensino, inclusive
na alfabetização.
Nossa experiência parte da observação principalmente do Curso de Pedagogia da
UFPB. Em sua proposta curricular, há três disciplinas voltadas para o ensino da língua
Portuguesa: linguagem e interação, língua e literatura e ensino de português. Em nenhuma
delas há uma especificidade para a alfabetização. Com a mudança do foco do ensino de
língua para o letramento e pela alfabetização ser um processo complexo que demandam
vários olhares, defendemos uma maior diálogo entre profissionais das Universidades para
uma Formação Inicial mais eficaz.
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Professoras alfabetizadoras em início da carreira docente: desafios e perspectivas

Carmen Regina Gonçalves Ferreira
Pós-doutoranda - FURG
Silvana Maria Bellé Zasso
Universidade Federal do Rio Grande- FURG

Resumo: Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa que tem por objetivo investigar os desafios e
as perspectivas das docentes que trabalham com a alfabetização no início da carreira. Para tanto,
realizamos uma investigação de abordagem qualitativa, por meio de um questionário e duas reuniões
com dez professoras da rede municipal de Rio Grande - RS. Os dados indicam as seguintes dúvidas e
desafios: quando introduzir a letra cursiva; equilíbrio entre o uso do quadro ou de folhas xerocadas;
como trabalhar com jogos e atividades que propiciem aprendizagens, sobre o processo de avaliação;
como estimular a leitura/escrita e como tornar as aulas mais interessantes para as crianças.
Entendemos que a problematização e reflexão dos dados contribuem para que os cursos de formação
de professores, bem como as Secretarias de Educação e as escolas repensem o quanto podem auxiliar
nesse processo de inserção profissional, colaborando para a constituição da identidade desses
docentes.

Palavras-chave:

Professoras

Alfabetizadoras

Desenvolvimento Profissional.
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1. Considerações iniciais
O início da carreira docente integra fundamentalmente o processo da formação de
professores e se configura como uma fase bastante sensível na vida dos docentes, pois pode
abrigar vivências que marcarão toda a vida profissional dos mesmos. As experiências
vivenciadas nesse período vão cooperar no delineamento do modo como o docente
desenvolverá sua trajetória profissional e direcionará suas escolhas na profissão, as relações
com os demais docentes e o modo de lidar com a importância do seu trabalho na sociedade
(MARCELO GARCÍA, 1999; MIZUKAMI, 2006; CAVACO, 1995; NÓVOA, 2009;
TARDIF, 2012).
Como afirma Marcelo Garcia (2009, p. 20) ―Os primeiros anos de docência são
fundamentais para assegurar um professorado motivado, implicado e comprometido com a
sua profissão‖. Diferentemente de outras profissões, ao docente iniciante cabe, muitas vezes,
o exercício profissional em contextos complexos e exigentes na sua dimensão político-social
e pedagógica. Em muitos casos, esses profissionais não possuem apoio das secretarias de
educação nem da própria equipe pedagógica das escolas para auxiliar em suas dificuldades, o
que faz com que esses docentes esmoreçam, algumas vezes, frente às dificuldades e às
inseguranças próprias de sua condição. Muitos são os aspectos que podem dificultar esse
início de docência no âmbito da alfabetização, isso exigiria certa maturidade profissional que
os novos professores ainda não alcançaram, o que acaba reduzindo a confiança que colocam
no seu desenvolvimento profissional.
É fundamental, como expressa Garcia (2009, p. 126), ―a criação de um espaço e um
clima relacional adequado à reflexão colaborativa transformadora‖ que estimule nos sujeitos
a reflexão de suas próprias práticas. Em geral, são mobilizados saberes situados, que tenham
o contexto como referência e respeitem os estilos próprios do docente iniciante. Partindo
dessa premissa propusemos, por meio de um curso de extensão ofertado pela Universidade
Federal do Rio Grande - FURG1 em parceria com a Secretaria de Educação do município de
Rio Grande – RS (SMEd), espaços de socialização de saberes, inquietações e dilemas
vivenciados por professoras iniciantes2. É nesse contexto de formação continuada que
1

Esse curso constitui-se uma das ações de extensão vinculadas ao Laboratório de Alfabetização e Práticas de
Incentivo à Leitura – LAPIL (FURG).
2

Utilizaremos o termo no feminino em função de todas as investigadas serem do sexo feminino.
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estamos desenvolvendo uma pesquisa3 que investiga os desafios e as perspectivas de
alfabetizadoras4 em início de carreira, ou seja, que estão nos três primeiros anos de exercício
da docência e que ingressaram na carreira do magistério por concurso público.
Para tanto, foi criado um grupo formado pela professora pesquisadora juntamente
com dez professoras iniciantes no 1º ciclo de alfabetização, que se reúne quinzenalmente, em
encontros desenvolvidos por meio de pautas que abordam questões relacionadas aos
conhecimentos referentes à alfabetização e aos desafios da docência, entre outras temáticas
sugeridas pelas professoras iniciantes na alfabetização. Os três grandes eixos de estudo,
discussão e debate são: a) o ingresso na docência; b) ensino e aprendizagem do conteúdo e c)
planejamento e avaliação. Nesse artigo, apresentaremos os dados preliminares referentes ao
primeiro eixo que trata dos aspectos que envolvem o ingresso na escola, na sala de aula, no
entrosamento com os demais professores, equipe pedagógica e diretiva.
Primeiramente apresentaremos o que constitui essa ‗entrada‘ na docência com base
nos estudos de Huberman (1995), Cavaco (1995), Papi e Martins (2010) dentre outros, que
evidenciam o quanto o processo inicial de desenvolvimento da profissão docente é marcado
pela confrontação com a realidade profissional, com a complexidade das situações que
influenciam efetivamente o exercício da docência.
Na terceira seção apresentaremos alguns estudos que têm contribuído e suscitado
análises e problematizações a respeito deste período inicial da docência que tem ganhado
cada vez mais importância no cenário das pesquisas educacionais por se tratar de uma fase
que poderá influenciar tanto o presente quanto o futuro profissional desses docentes
iniciantes.
Na sequência apresentaremos os caminhos metodológicos que embasaram o presente
estudo e após uma análise preliminar sobre o processo de inserção profissional de um grupo
de professoras iniciantes na alfabetização a partir dos dados coletados no questionário e nas
reuniões de estudo realizadas. Nesse espaço buscamos compreender como ocorre o processo
de construção de suas profissionalidades a partir de suas práticas docentes na condição de
3

Esta pesquisa está sendo desenvolvida no âmbito de pós-doutorado no Programa de Pós- Graduação em
Educação pela Universidade Federal do Rio grande (FURG), com auxilio financeiro do CNPQ e está vinculada
ao Grupo de Estudos em Alfabetização e Letramento (GEALI-FURG) sob a supervisão da Prof.ª. Drª Gabriela
Medeiros Nogueira.
4
Estabeleceu-se esse período, uma vez que é esse o tempo previsto na legislação brasileira como estágio
probatório na carreira.
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iniciante que permitiram identificar momentos específicos do início da carreira. Acreditamos
que nas narrativas dessas professoras iniciantes encontram-se reflexões acerca de suas
experiências, de seus questionamentos em relação à docência, ao saber fazer, ao cotejamento
das teorias e práticas que são postos em evidência no dia a dia do cotidiano da escola e no
estabelecimento das relações entre as crianças, o professor e o conhecimento, fazendo da
escrita e do diálogo um movimento de experiência.

2. Alfabetizadoras em início de carreira

O início da carreira docente integra fundamentalmente o processo da formação de
professores e se configura como uma fase muito importante na vida dos docentes. De acordo
com Nóvoa (1992), a iniciação à docência pode abrigar vivências que influenciarão toda a
vida profissional dos professores. Ao se deparar com a realidade do cotidiano escolar como
uma nova vivência, que ultrapassa as impressões existentes quando se parte da formação
inicial, é comum que o docente passe por um ―choque com a realidade‖ (HUBERMAN,
1995) ou ―choque de transição‖ (TARDIF, 2012), caracterizando as tensões causadas nos
primeiros contatos do professor incitante com o exercício da profissão. Huberman (1995),
trabalha com a ideia de fases da carreira dos professores, a partir de estudos sobre ciclo de
vida dos docentes.
Segundo Huberman (1995) o ciclo de vida profissional de docente ―para alguns,
pode parecer linear, mas, para outros, há patamares, regressões, becos sem saída, momentos
de arranque, descontinuidades‖ (p.38). O autor aponta algumas fases: a entrada na carreira, o
tateamento (três primeiros anos); a estabilização, a consolidação de um repertório pedagógico
(entre quatro e seis anos); a diversificação, o ativismo (entre os sete e os vinte e cinco anos);
a serenidade, o distanciamento afetivo ou conservantismo (entre vinte e cinco e trinta e cinco
anos) e o desinvestimento - sereno ou amargo (entre os trinta e cinco e quarenta anos). Para o
referido autor essa sequência não é universal e seu processo não é determinado apenas pelo
tempo de carreira nem independente de condições sociais e do período histórico.
A dinamicidade da carreira docente explicita a complexidade da atividade
profissional, na medida em que os desafios do cotidiano das instituições impõem ao docente
ter a capacidade de tomada de decisões e a clareza em suas propostas de ação. Esta
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competência vai sendo construída ao longo da carreira. Neste sentido, a fase de ‗entrada‘, é
caracterizada por Ferreira (2017) como:

[..] um momento de tateamento, sobrevivência e descoberta, e corresponde
aos três primeiros anos de docência. E a expressão ―sobrevivência‖ traduz o
que o autor denominou de ―choque do real‖, ou seja, o momento em que o
professor iniciante percebe a distância existente entre os ideais educacionais
e a realidade encontrada no contexto da escola. Já a expressão ―descoberta‖,
por sua vez, reflete o momento em que o professor iniciante vai descobrindo
o que caracteriza a profissão e começa a se identificar com ela (FERREIRA
apud HURBERMAN, 2017, p. 2).

Como se pode observar, o início da carreira docente é marcado pela confrontação
com a realidade profissional, com a complexidade das situações que marcam efetivamente o
exercício da docência. Nesse momento, o aspecto da ―descoberta‖ também se faz presente
através do entusiasmo, da experimentação, da responsabilidade, do sentimento de fazer parte
de um grupo profissional. Segundo Huberman (1995, p 37) alguns docentes podem apresentar
apenas um desses aspectos como dominante; outros podem vivenciá-los em paralelo e nesse
caso a ―descoberta‖ é que permite suportar o ―choque com a realidade‖. A ―exploração‖, que
para o autor consiste em fazer uma opção provisória, em proceder a uma investigação dos
contornos da profissão, experimentando um ou mais papéis, seria comum aos diferentes
perfis.
De acordo com Cavaco (1995) o processo inicial de desenvolvimento da profissão
docente é marcado por contradições, insegurança e necessidade de pertencimento durante
essa fase. Segundo a autora:

O início da atividade profissional é, para todos os indivíduos, um período
contraditório. Se, por um lado, o ter encontrado um lugar, um espaço na
vida ativa, corresponde à confirmação da idade adulta, ao reconhecimento
do valor da participação pessoal no universo do trabalho, à perspectiva da
construção da autonomia, por outro, as estruturas ocupacionais raramente
correspondem à identidade vocacional definida nos bancos da escola, ou
através das diferentes atividades socioculturais, ou modelada pelas
expectativas familiares. Assim, é no jogo de procura de conciliação, entre
aspirações e projetos e as estruturas profissionais, que o jovem professor
tem de procurar o seu próprio equilíbrio dinâmico, reajustar, mantendo, o
sonho que dá sentido aos seus esforços. (p.162-163)

Ao que tudo indica, a iniciação docente é uma fase crítica em relação às experiências
anteriores e aos reajustes a serem feitos em função da realidade do trabalho e do confronto
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inicial com a dura e complexa realidade do exercício da profissão, considerando que os
conhecimentos construídos ao longo da graduação acabam se distanciando um pouco das
reais necessidades que a docência exige no contexto de complexidades da vida escolar atual
(PIENTA, 2006). Seria o ‗choque de realidade‘ mencionado por Huberman (1995) quando,
entre tantas experiências, o professor iniciante vivencia a complexidade e a imprevisibilidade
da realidade de sala de aula e percebe a distância entre os seus ideais educacionais e a vida
cotidiana nas escolas onde começa a atuar.
Acreditamos que o fato da pesquisa em desenvolvimento ter como foco a fase inicial
da profissão, pode contribuir para entendermos melhor essa fase e problematizá-la desde a
formação inicial do professor. Nesse sentido, estudos que têm contribuído e suscitado
análises e problematizações a respeito deste período, é o que passamos a tratar na próxima
seção do texto.

3. Estudos sobre a docência no início de carreira
Os primeiros anos de inserção docente têm particularidades que as distinguem das
demais etapas do processo de desenvolvimento profissional no âmbito da educação, por se
tratar de um período instável e muitas vezes repleto de conflitos de diferentes ordens como já
referenciado nos estudos de Huberman (1995). Esse período inicial ganha importância no
cenário das pesquisas educacionais por se tratar de uma fase que poderá influenciar tanto o
presente desses docentes iniciantes, quanto definir o seu futuro profissional (TARDIF, 2006).
Papi e Martins (2010, p. 9) ao desenvolverem uma pesquisa a respeito dos trabalhos
sobre professores iniciantes no Brasil afirmam que:
No que diz respeito ao levantamento das pesquisas apresentadas (incluindo
trabalhos e pôsteres) na 28ª, 29ª e 30ª reuniões da ANPEd, em 2005, 2006 e
2007, e tomadas como referência especificamente as que foram divulgadas
nos grupos de trabalho GT 4 (Didática), GT 8 (Formação de Professores) e
GT 14 (Sociologia da Educação), grupos escolhidos por sua proximidade
com a temática, foi possível observar que, de um total de 236 trabalhos
apresentados nos três grupos, apenas 14 dizem respeito ao tema professores
iniciantes.

Este número de estudos sobre a temática de professores iniciantes aproxima-se a 6%,
ou seja, ainda irrisório, demonstrando a necessidade de investimento neste campo tão
importante para qualificar a ação dos docentes. Uma área que vem sendo construída nos
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últimos anos no Brasil, mas ainda se apresenta incipiente para a formação professores e em
especial para a formação de professoras alfabetizadoras.
Compreender a aprendizagem profissional como um processo que não se encerra
com a formação inicial, mas se dá ao longo da vida, que mobiliza diferentes saberes e
experiências e, envolve as dimensões pessoal e profissional, nos ajuda a caminhar no sentido
de estabelecer diálogo com os contextos e práticas que marcam o exercício da docência.
Nesse processo de aprendizagem, entre as dificuldades vivenciadas no início da
docência, Moraes (2005) relata que o domínio do conteúdo específico da área em que atuam e
a consequente seleção dos professores para ensinar se constituem numa grande preocupação
da maioria dos que participaram do seu estudo. Com base em Knowles (1994), a autora
percebe que nos primeiros anos os professores focalizam a sua atenção no ―aprender a
ensinar‖, mais que no ―aprender a ser professor‖, que demanda aprendizagens que extrapolam
o espaço da sala de aula. Este processo inicial da carreira coloca o profissional diante da
complexidade da docência, exigindo dele a capacidade de articular os referenciais construídos
durante a formação inicial com as exigências dos desafios que se apresentam no cotidiano da
instituição e da sala de aula.
No entanto, os primeiros anos de docência não se caracterizam apenas como o
momento em que o docente aprende a ensinar, mas sim como um momento de interação e
socialização profissional. Durante esse processo inicial o professor passa a conhecer a cultura
escolar, e esse momento acontece com certa densidade, pois vai aprendendo e internalizando
as regras, condutas e valores dentre tantos outros aspectos que envolvem a docência.
Aspectos esses que estão para além da formação inicial vivenciada nos cursos de graduação,
como as relações com seus pares, com a equipe diretiva e demais funcionários que compõem
a comunidade escolar, condições de trabalho, apoio pedagógico da escola e secretarias de
educação. Ainda sobre esses aspectos citamos Garcia (2009, p. 30) que menciona que ―tal
adaptação pode ser fácil quando o entorno sociocultural coincide com as características do
professor iniciante [...] pode ser mais difícil quando deve se integrar a culturas que lhe são
desconhecidas até o momento de começar a ensinar‖. Todos esses aspectos que influenciam
as formas como ocorrem o ingresso na carreira do professor iniciante podem, inclusive,
determinar a sua permanecia ou não na profissão.
Em sua prática, os professores enfrentam situações que exigem uma formação mais
articulada com os desafios e dilemas que o processo de escolarização e as condições de
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exercício da docência acabam impondo. Desse modo, pensamos ser relevante compreender
como eles percebem as experiências vivenciadas ao longo da sua trajetória na carreira e,
particularmente, aquelas relativas à iniciação na docência. Diante desta inquietação 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 onde esses professores
iniciantes estão inseridos. Segundo Tardif (2006, p. 42) ―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.
Como se pode observar, essa fase inicial é uma importante etapa de aprendizagens
diante das incertezas e, é por considerar este período também potente para investigar e
intervir que nos propomos desenvolver este trabalho.

4. Caminhos metodológicos
Esta é uma pesquisa qualitativa (BOGDAN & BIKLEN, 1994) que situa-se no campo
da formação de professores com o intuito de investigar quais são as angústias, desafios e
perspectivas de docentes que estão nos três primeiros anos de exercício da docência na
alfabetização5.
Os sujeitos da pesquisa são dez professoras alfabetizadoras que ingressaram na
carreira do magistério por concurso público no município de Rio Grande - RS. Todas
possuem graduação em Pedagogia, e 50% tem magistério como formação no ensino médio6.
Apenas uma docente possui a titulação de mestre na área da educação e três, especialização,
também em educação. Dentre as dez participantes da pesquisa, sete, estão iniciando o
exercício da docência na alfabetização no ano de 2019, o que corresponde a dois meses de
experiência a época das coletas. As demais já estão a mais de dois anos exercendo a profissão
como alfabetizadoras.
A metodologia adotada é a pesquisa-formação (JOSSO, 2004), em que os
participantes são ao mesmo tempo sujeitos da pesquisa e se formam com e a partir dela.

5

Estabelecemos esse período, uma vez que é esse o tempo previsto na legislação brasileira como estágio
probatório na carreira.
6

Com o objetivo de manter o anonimato, os nomes das docentes pertencentes nesse estudo serão trocados.
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Nesse processo, os sujeitos têm a possibilidade de discutir o desenvolvimento e as
modalidades do trabalho, construindo suas capacidades de escuta e de partilha, atentos às
considerações sobre formação tecidas ao longo do trabalho com seus pares. Para Josso
(2004), os participantes desse tipo de pesquisa são, simultaneamente, sujeito e objeto de
estudo e por meio da construção de narrativas e da exploração e análise do material narrado,
acerca de suas experiências e de seus percursos formativos, produzem conhecimento e se
formam.
Para tanto, criamos um grupo de estudo e discussões com as professoras iniciantes,
coordenado pela professora pesquisadora. Os encontros acontecem quinzenalmente, dentro da
hora atividade das docentes, a partir das temáticas de interesse das participantes da pesquisa,
a saber: a) o ingresso na docência; b) ensino a aprendizagem do conteúdo e c) planejamento e
avaliação.
Apresentamos a seguir, os dados preliminares referentes ao primeiro eixo que trata
dos aspectos que envolvem o ingresso na docência. Os dados foram coletados por meio de
um questionário com questões objetivas e dissertativas e a transcrição duas reuniões com as
alfabetizadoras com o intuito de identificar: i) quais as expectativas das professoras ao
ingressar na carreira docente; ii) conhecer os principais desafios que as professoras
alfabetizadoras enfrentam nos três primeiros anos do exercício do magistério; iii) reconhecer
as estratégias que utilizam no intuito de resolver os problemas do cotidiano, tanto em sala de
aula diretamente com os alunos, seus familiares e com a escola.

6. O processo de ingresso de um grupo de docentes iniciantes na alfabetização

Sendo a entrada na docência um período importante na história profissional do
professor a ponto de determinar seus rumos profissionais futuros (TARDIF, 2006) optamos
por investigar, primeiramente, se as docentes iniciantes teriam ficado satisfeitas com a
possibilidade de trabalhar com a alfabetização e de que forma foram recepcionadas pela
Secretaria de Educação e pelas colegas de trabalho ao ingressar no ambiente escolar enquanto
professoras, considerando que é nesse momento de fato que começa as primeiras experiências
da carreira docente as professoras relataram que quando foram chamadas para assumir o
cargo na escola como alfabetizadoras ficaram imensamente felizes com a possibilidade de
trabalhar na docência. Destacamos os relatos de duas professoras:
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sonho de trabalhar com as crianças [..] (Prof.ª Tamires, 2º ano).
Me senti realizada, um grande sonho realizado. Desde a minha infância já
sonhava em ser professora (Prof.ª Caroline, 1º ano).

Segundo os estudos de Huberman (1995) vimos que a entrada na docência é
assinalada pela confrontação com a realidade profissional, com a complexidade das situações
que marcam efetivamente o exercício profissional da docência que se inicia no momento da
―descoberta‖ por meio do entusiasmo, da experimentação, da responsabilidade, do sentimento
de fazer parte de um grupo profissional. Tal momento pode ser verificado nos excertos a
seguir:
Agora mais calma já consigo me organizar bem melhor e fico muito
encantada com as descobertas dos alunos (Prof.ª Gisele, 1º ano).
No início me senti insegura, levei um susto, pois agora todos da turma são
minha responsabilidade. Mas com o passar dos dias tudo foi se
tranquilizando. Organizo minhas atividades diariamente, busco muitas
ideias na internet. Tenho orientação da coordenadora da escola que tenta
sempre me ajudar. O desafio maior é alcançar todos os objetivos em relação
às aprendizagens dos alunos (Prof.ª Tamires, 2º ano).

Seriam essas experiências, associadas à experimentação e aos sentimentos de alegria
e de tranquilidade, que permitem à docente iniciante suportar o ―choque da realidade‖ e,
dessa forma, permanecer na docência (HUBERMAN, 1995). Assim, no período de
―descoberta‖, a iniciação à docência tenderia a apresentar-se mais fácil; e, quando o aspecto
dominante é a ―sobrevivência‖, esse momento revela-se mais difícil em decorrência das
várias contradições e problemas enfrentados. Segundo Huberman, (1995) os docentes em
início de carreira podem apresentar apenas um desses aspectos como dominante ou mesmo
vivê-los em paralelo, só que nesse caso a ―descoberta‖ pode ser a chave desencadeadora para
que se permita suportar o ―choque com a realidade‖ (HUBERMAN, 1995, p. 61) como
parece estar acontecendo com as docentes pesquisadas.
As professoras relataram que foram bem recebidas tanto pela secretaria municipal de
educação, quanto pela escola. No entanto, percebeu-se que a acolhida que mencionaram
estava relacionada basicamente à forma como foram tratadas tanto pela SMEd quanto pela
equipe diretiva. No que refere ao apoio pedagógico, em alguns casos, citaram em primeiro
lugar o apoio das professoras mais experientes, depois das coordenadoras pedagógicas e, por
último das equipes diretivas e a secretaria de educação, que em alguns momentos
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proporcionaram encontros de formação, mas nada sobre a alfabetização na docência. Sobre o
apoio das colegas mais experientes a professora relata:
Temos cinco turmas de primeiro ano na escola e as colegas foram muito
acolhedoras. Realizamos os planejamentos e projetos em conjunto (Prof.ª
Rosiane, 1º ano).

Este depoimento explicita que é no apoio das colegas mais experientes que algumas
parecem encontrar espaço para partilhar angústias, dúvidas e incertezas. No entanto, essa não
é a realidade da maioria. Embora algumas tenham manifestado algum tipo de apoio
pedagógico (das colegas ou coordenadora pedagógica) a, grande maioria, procura sozinha
sanar as dúvidas, inquietações e dificuldades encontradas nesse início da docência na
alfabetização.
Me senti desafiada, principalmente se daria ‗conta‘ do processo de
desenvolvimento de cada um (aluno) (Prof.ª Eliane, 1º ano).
O início foi de medo e frio na barriga. Mas a turma é tranquila, o que me
chamou a atenção foi os diferentes níveis que tem de alfabetização. Minha
organização foi através de muita pesquisa para adaptar um plano que
consiga chamar a atenção de todos (Prof.ª Juliana, 2º ano).

As docentes iniciantes descrevem o desafio posto nesse início de carreira, entendida
por Cavaco (1995, p.39), como ―confrontação inicial com a complexidade da situação
profissional‖, já que se constitui em um período marcado pela insegurança - sentimento
comum para quem está começando a trilhar a carreira docente. É possível perceber a angústia
da professora iniciante que vive o momento de transição, ―como se da noite para o dia
deixasse subitamente de ser estudante e sobre os seus ombros caísse uma responsabilidade
profissional, cada vez mais acrescida, para qual percebe não estar preparado.‖ (SILVA, 1997,
p.53). São angústias como essas que a professora iniciante protagoniza ao viver as primeiras
experiências de ―choque com a realidade‖, ou seja, diferentemente dos episódios vivenciados
durante o seu período de estágio supervisionado na graduação sob a ‗guarda‘ docente da
universidade, agora encontra-se sozinha tendo que enfrentar um leque de dificuldades que a
desafia a encontrar formas de desenvolver sua práxis pedagógica.
Quando inqueridas sobre os conflitos iniciais ao trabalhar com uma turma de
alfabetização, foi quase unânime a referência à dificuldade em planejar e trabalhar com
turmas heterogêneas. Percebemos que suas necessidades consistem basicamente em organizar
um planejamento que seja inclusivo tanto para contemplar os diversos níveis de
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aprendizagens que se encontram as crianças, quanto para incluir os alunos com e sem laudo
nas atividades previstas em seus planejamentos.
Quando solicitamos para que apresentassem pontualmente as dificuldades, as
docentes fizeram referência a várias questões relacionadas, desde a indecisão de quando
introduzir a letra cursiva; o quanto dosar o uso do quadro ou de folhas xerocadas; como
trabalhar com jogos e atividades que contribuam para as aprendizagens, até conteúdos como,
por exemplo, as noções matemáticas. Também fizeram alusão ao processo de avaliação; de
como estimular a leitura/escrita e como tornar as aulas mais interessantes para as crianças. A
internet foi apontada como o lugar mais procurado para suprir essas dúvidas tanto às
relacionadas aos conteúdos a serem trabalhados quanto às dificuldades de aprendizagens,
principalmente, as docentes que planejam sozinhas.
Questionadas sobre o quanto a formação inicial teria auxiliado nesse processo, foi
possível perceber que as docentes que cursaram magistério no ensino médio usavam muitos
dos conhecimentos adquiridos nesses espaços para sanar algumas dificuldades nesse período
inicial da docência. As que fizeram outros cursos disseram que sentiram falta de
conhecimentos basilares como o preenchimento de um caderno de chamada/atividades, de
como escrever um parecer descritivo com enfoque na alfabetização, como explorar diferentes
formas de registro e de avaliação, como propor atividades lúdicas por meio da brincadeira e
de leitura de histórias que fossem atrativas para as crianças.
A respeito da formação adquirida no curso superior de Pedagogia praticamente todas
as docentes relataram que os conhecimentos teóricos foram/são de grande valia, mas foram
unânimes ao apontar, também, a necessidade da academia proporcionar mais momentos de
práticas dentro da carga horária dos graduandos, conforme uma professora:
Minha formação acadêmica, desde o magistério até a pós-graduação me
deram um norte para a minha prática, mas nada relacionado ao chão de
escola (Prof.ª Eliane, 1º ano).

A única docente que disse que a graduação a preparou inteiramente para esse
processo inicial da docência foi a que participou ativamente do programa PIBID 7. Em seu
relato, disse que a vivência dentro das escolas trouxe uma vasta experiência que a deixou
7

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsas de iniciação à docência
aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se
comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros
mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação
superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais.
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mais segura para assumir uma turma de terceiro ano da alfabetização pela primeira vez,
tornando mais fácil seu processo de ‗entrada‘:
Primeiramente eu me organizei com o que eu aprendi no magistério e depois
com o que aprendi na Pedagogia e PIBID e depois com o grupo de
planejamento do 3º ano da escola (Prof.ª Maria, 3º ano).

O enfrentamento nessa fase crítica em relação às experiências anteriores e aos
ajustes a serem feitos em função da realidade do trabalho e do confronto inicial (PIENTA,
2006), poderiam acontecer de forma mais segura se os conhecimentos construídos ao longo
da graduação não estivessem tão distanciados das reais necessidades que a docência exige no
contexto de complexidades da vida escolar atual. A esse respeito salienta Pienta (2006, p.
110):
O professor iniciante cria e aprende na prática em virtude de uma
necessidade, uma vez que existe uma contradição entre o que aprende na
universidade e o que encontra na escola. Minimizar o doloroso e difícil
processo de iniciação docente significa trazer para a formação a realidade da
prática pedagógica.

Percebemos que ainda há um distanciamento entre os subsídios teóricos oferecidos
pelas instituições de ensino superior ou universidades e a realidade curricular exigida para
atuação da prática docente na escola. A inserção em programas como o PIBID, com certeza,
proporciona experiências significativas para os graduandos das licenciaturas, mas nem todos
os alunos conseguem participar, seja pelo número cada vez mais reduzido de bolsas, quanto
pelo fato de precisarem de outras fontes de renda. No entanto, algumas universidades já
iniciaram a reformulação de suas propostas curriculares para atender a essa demanda para que
desde o início do curso de Pedagogia os graduandos, dentro da sua carga horária, possam
vivenciar experiências com a docência antes do estágio.
Como foi possível perceber os dados, embora, preliminares indicam tendências e
aspectos pontuais que se mostraram relevantes para compreender características do início da
docência e oferecer subsídios para se (re)pensar a formação inicial e continuada de
professores, no caso desta pesquisa, alfabetizadoras.

6. Considerações finais
Apresentamos dados parciais de uma pesquisa sobre desafios e perspectivas das
alfabetizadoras iniciantes na carreira docente. Como podemos observar ao longo do texto, a
inserção na carreira docente é um momento importante, pois marca o início do
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desenvolvimento profissional e é nesse processo que o saber ser e o saber fazer serão
incorporados pelos professores (TARDIF, 2006). Nossos dados mostraram que as professoras
procuram apoio em colegas mais experientes, mas na maioria dos casos esse processo de
‗saber ser e o saber fazer‘ é um caminho trilhado de forma solitária tendo a internet como
maior fonte de consulta.
Foi possível constatar que as dificuldades assinaladas pelas docentes vão desde
procedimentos simples como saber equilibrar o uso do quadro com material xerocado, até
questões mais conceituais relacionadas ao trabalho com a leitura e a escrita e noções
matemáticas. Esses dados permitem refletir sobre algumas questões importantes como o
papel da formação inicial e continuada nesse processo de entrada do docente na carreira do
magistério.
No que se refere à formação inicial, há muito se discute a reorganização dos cursos
de licenciatura com uma carga horária maior para atividades práticas aliadas à teoria. A
reorganização de muitos currículos dos cursos de Pedagogia em instituições federais e
particulares é imprescindível para que haja espaços para a práxis pedagógica desde o início
da entrada dos graduandos.
No entanto, obviamente o processo formativo do docente não se esgota na formação
inicial devendo prosseguir ao longo da carreira, como bem mencionam Rodrigues e Esteves
(1993, p. 41) ao afirmarem que ―[...] de forma coerente e integrada, respondendo às
necessidades de formação sentidas pelo próprio professor e às do sistema educativo,
resultantes das mudanças sociais e/ou do próprio sistema de ensino. Isso significa dizer que,
por mais bem feita que seja a formação inicial em um curso de Pedagogia, ainda assim haverá
limitações por ser uma etapa restrita a um espaço de tempo. É preciso, sim, que se tenha
nesse período uma base sólida, mas sem a pretensão de formar um profissional completo,
pronto e acabado (LIMA, 2007; MIZUKAMI, 2006).
Nesse sentido, a formação continuada com foco nas docentes que chegam à carreira,
como profissional da educação pela primeira vez, precisa ser vista como necessária e urgente.
Os dados que temos até o momento, indicam direções para políticas públicas de acolhimento
desses professores iniciantes. Investir em espaços de formação que possibilite um diálogo
capaz de sanar dúvidas, ansiedades e dificuldades de toda ordem que, muitas vezes, impedem
o bom desempenho do professor em sala de aula ou mesmo para apenas garantir que está indo
na direção certa. Entendemos que assumir esses aspectos desafiadores como objeto de
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pesquisa e se faz necessário para o avanço das políticas públicas de formação de professores
no cenário nacional.
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Formação continuada de alfabetizadores: questões para refletir
Amélia Escotto do Amaral Ribeiro
Alessandra Ribeiro Baptista
Tatiane Felix Guimarães
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo: Este trabalho tem como foco a formação continuada de professores na perspectiva das
articulações entre políticas públicas, formação e prática docente em alfabetização. Considera-se
essencial localizar na produção acadêmica brasileira dilemas da alfabetização que ainda permeiam as
discussões e ações nesse campo. Analisam-se, com a mesma intenção, aspectos sobre a formação de
professores e sobre como a formação de alfabetizadores se organiza na perspectiva do PNAIC. As
razões que justificam a importância da análise proposta se alinham essencialmente a três pontos
chave. Um deles diz respeito ao reconhecimento da necessidade de ações de formação continuada face
aos desafios do ensino e da aprendizagem na sociedade contemporânea. Outro, às tentativas de
melhorar a qualidade das aprendizagens e garantir, efetivamente, que a democratização (não mais do
acesso) dessa aprendizagem se efetive. O terceiro, se refere às contradições expressas, ao mesmo
tempo, no desejo por formação continuada e na negação da efetividade desta.

Palavras-chave: Formação de professores. Alfabetização. Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa – PNAIC.
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Este texto trata da formação docente na perspectiva das articulações entre políticas
públicas, formação e prática docente, especialmente no âmbito da alfabetização. Toma como
ponto de partida principal para a organização e encaminhamento das reflexões, as
inquietações sobre o campo da formação e desenvolvimento profissional docente apontadas
por Mesa (1999). Essa opção se deve à atualidade e pertinência das questões apontadas pela
autora. Acredita-se que essas questões se alinham ao que se pretende pontuar neste texto em
termos da busca por elementos que permitam melhor entender como e em torno de que
categorias se tem produzido conhecimento, no Brasil, a respeito especificamente, do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Por ter sido uma política pública recente voltada
para alfabetizadores

e operacionalizada, pelo menos no âmbito do idealizado,

colaborativamente entre diferentes esferas da hierarquia dos sistemas.

Dentre esses, a

parceria/envolvimento das Universidades merece destaque. Nessa perspectiva parece
oportuno supor que, face a esse envolvimento da Universidade e, sendo essa considerada
como o lócus privilegiado para a produção, difusão e transformação do conhecimento, a
produção acadêmica já tenha acumulado certo repertório de discussões nesse campo.
Em termos do cenário que fornece as condições de possibilidade para a proposição de
políticas públicas específicas para professores que atuam nos anos iniciais, cabe destacar a
insatisfação quanto aos resultados das aprendizagens dos alunos, especialmente aqueles das
camadas populares. Essa insatisfação se manifesta através de críticas contundentes que
incidem sobre múltiplos aspectos dentre os quais as próprias políticas públicas, consideradas
inadequadas e ineficientes; os métodos e materiais didáticos utilizados; o distanciamento
entre os conteúdos escolares e a realidade dos alunos, e a formação e atuação dos professores.
A respeito dos professores, a insatisfação se faz notar em dois sentidos. Um, considera a
formação e a atuação do professor de tal modo precárias e distanciadas das necessidades dos
alunos que provocam o insucesso nas aprendizagens e, em consequência, o fracasso escolar.
O outro, na perspectiva do próprio professor que se sente desautorizado, ele mesmo se
desautoriza, a usar os saberes que o constituíram profissionalmente até então, em nome da
necessidade de ―abandonar antigas práticas‖ e de assumir ―novos modos‖ de organização do
trabalho docente. Cria-se, aqui, um abismo entre os saberes já constituídos e a sua negação, e
a impotência diante da premência de se fazer algo sem que se saiba ―como‖. A busca pelo
―como fazer‖ é recorrente nos discursos de professores quando se referem a efetividade da
ação pedagógica que desenvolvem.
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Esses dilemas, se consideradas as contribuições de Mesa (1999) já indicadas como
matriz teórica inspiradora deste texto/trabalho se acentuam, curiosamente, em um momento
histórico em que se evidencia um acúmulo de conhecimentos sobre a formação e
desenvolvimento profissional docente. Coincidem maior volume de conhecimento sobre os
professores e sua profissionalidade (NÓVOA, 2009; SCHON, 2000; ZEICHNER, 2008,
2012) com um sentimento de desconforto, insatisfação, inquietação, pessimismo e certa
impotência diante das incertezas do futuro imediato.
Os principais problemas que resultam desses encaminhamentos dados à formação
relacionam-se, fundamentalmente, ao significado da tarefa de planejar a formação na
perspectiva dos princípios de centralização e de descentralização. Nesse sentido, o discurso
da formação de professores está vinculado ao discurso do atendimento das necessidades do
sistema educativo no âmbito de uma determinada esfera da administração. Esse discurso
parece se assentar em ―uma espécie de sentido mágico‖ atribuído às necessidades, tomadas
como foco das formações. Essas necessidades, na maioria das vezes, são identificadas e
formuladas externamente, embora declarem ter a melhoria da organização do trabalho escolar
como foco. Desconsideram que a escola está no centro das atenções da sociedade que espera
dela que resolva problemas que, em outras épocas, seriam resolvidos em casa ou em outras
organizações sociais (MONTERO, 1996).
Também, observa-se o excesso de expectativa quanto à contribuição da formação ao
desenvolvimento

profissional

dos

professores

para

a

melhoria

das

escolas

e,

consequentemente, para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos. A
ideia equivocada de que ―mais formação, melhores professores‖ abandona o princípio de que
―uma formação não significa formar-se‖ e faz com que a formação se reduza a aspectos
externos ao sujeito. Privilegiam-se as atividades, os formadores, os espaços, os tempos e os
meios como se estes fossem, por si mesmos, os fatores de êxito de um programa de formação.
A primazia das atividades acaba por abafar questões culturais, éticas e profissionais mais
amplas, também implicadas no fazer docente (MESA, 1999, p.18). Desse equívoco resulta a
não efetividade da formação para a modificação das práticas cotidianas do professor.
A respeito da relação entre formação e modificação da prática do professor, embora
estudos sinalizem uma correlação positiva entre capacitação docente e resultados de
aprendizagem dos alunos (TORRES, 1998; LIMA, 2005), pode-se acrescentar que:
[...] não se pode argumentar a favor de uma relação mecânica de causaefeito, entre conhecimento do professor e aprendizagem do aluno, ou entre
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cada ano de estudo, cada curso, cada seminário ou oficina de capacitação
docente resulte, imediata e necessariamente, em quantidades mensuráveis de
aprendizagem por parte dos alunos (LIMA, 2007, p. 33).

Cabe assinalar nesse contexto, a importância da produção de conhecimento sobre as
ações e efeitos das ações de formação. A Universidade exerce nesse particular um papel
essencial. A produção de conhecimento sobre esse cenário de ―descontentamento e
perplexidade‖ (MONTERO, 1996, p.65) em relação à formação e atuação de professores, em
especial dos alfabetizadores, poderia trazer à tona modos diferenciados de refletir a formação
docente na e a partir da própria ação, conforme indica Schon (1995,2000).
A atividade substantiva para a qual converge a formação docente diz respeito, portanto,
à responsabilidade atribuída, especialmente à Universidade quando se trata da formação
inicial, e aos diferentes níveis da hierarquia dos sistemas educativos, quando se trata da
formação continuada, de preparar pessoas capazes de promover a aprendizagem dos alunos.
Essa promoção da aprendizagem implica, necessariamente, um preparo cuidadoso no que diz
respeito ao compromisso com o ensino, entendido como uma ação de intervenção social e
intencional em prol do cumprimento e garantia do direito de aprendizagem e do exercício, o
mais pleno possível, da cidadania.

Nesse sentido, o fracasso escolar, sobretudo em

alfabetização, se coloca como um desafio a ser superado por todas as instâncias formadoras,
da universidade à unidade escolar. A respeito da formação de professores, aparecem como
destaque: a ideia da docência como uma profissão cuja especificidade está centrada no
ensino, compreendido como uma ação de transmissão da cultura e do conhecimento,
intencional e socialmente mediada; a escola como um contexto privilegiado para a
transmissão e desenvolvimento das capacidades dos alunos; o ensino como uma ação
complexa que exige reflexão e compreensão das dimensões sociopolíticas, histórico-culturais,
pedagógicas, metodológicas, e disciplinares para uma adequada articulação e inserção nos
contextos sociais locais de modo a tornar-se relevante para o desenvolvimento pessoal dos
alunos. (MELGAR e BOTTE, s/d).
As relações entre políticas públicas de formação de professores e Universidade,
especificamente àquelas que compõem, no contexto brasileiro, as ações do Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, e a consequente questão da produção de
conhecimento nesse campo, chamam a atenção para alguns aspectos. Um deles diz respeito
ao fato de que ―a participação das Universidades nas políticas públicas, historicamente tem
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qualificado as propostas no âmbito da gestão pública‖ (CARDOSO; CARDOSO, 2016, pag.
94). O outro, se refere à escolha das 37 Universidades que coordenariam as ações do pacto:
―As Universidades, com larga experiência em formação inicial, assumiram o papel atribuído
a elas pelo MEC no trabalho de formação continuada de professores‖ (CARDOSO;
CARDOSO, 2016, pag.96). Essa escolha revela, inequivocamente tensões e disputas políticoideológicas.

Apesar disso, há que se ressaltar que a função de pesquisa exercida pela

Universidade permite um olhar mais distanciado e crítico em relação aos limites e
possibilidades das ações propostas pelo MEC, podendo contribuir para decisões mais
ajustadas às realidades.

A experiência com formação permite à Universidade melhor

explicitar os propósitos e princípios que estruturam o programa (CARDOSO e CARDOSO,
2016).
Dentre os princípios gerais da formação continuada apontados pelo pacto, e assinaladas
por Cardoso e Cardoso (2016), encontram-se a prática da reflexividade, expressa na ―[...]
capacidade [que] deve ser exercitada e fazer parte da prática cotidiana do professor‖
(BRASIL, 2012, p. 13); a análise de práticas de sala de aula, que alterna prática/teoria/prática;
a valorização dos saberes construídos pelos docentes, ao mesmo tempo em que os faz ―[...]
compreender que o que eles já sabem pode ser modificado, melhorado, trocado, ratificado,
reconstruído, refeito ou abandonado‖ (BRASIL, 2012, p. 14). A propósito da identidade
profissional, se evidencia a necessidade de se ―investir na construção positiva da identidade
profissional coletiva, reforçando a importância e a responsabilidade dessa atividade no
contexto social‖ (BRASIL, 2012, p. 16). A socialização, se expressa na ―[...] habilidade
importante a ser trabalhada nas formações continuadas, principalmente pelo fato do professor
não trabalhar sozinho, de estar sempre em contato com pais, alunos, diretores e com os pares‖
(BRASIL, 2012, p. 17). O engajamento, no ―[...] gosto em continuar a aprender e descobrir
coisas novas, e o [...] entusiasmo pelo que faz‖ (BRASIL, 2012, p. 18). A colaboração,
implica ―[...] o rompimento do individualismo. Busca-se [...] um aprendizado coletivo,
através do qual os professores exercitem a participação, o respeito, a solidariedade, a
apropriação e o pertencimento‖ (BRASIL, 2012, p. 19).
Assim, organizar uma formação pautada nesse conjunto de princípios que articulam
intrinsecamente as ações do Pacto no sentido de viabilizar, ao professor alfabetizador, uma
formação que possa promover, ao mesmo tempo, uma mudança de percepção em relação a si
mesmo e às práticas que sustentam o fazer docente em alfabetização torna-se um desafio para
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todos os sujeitos implicados nas ações da formação.

Um dos desafios diz respeito à

manutenção, sobretudo no contexto brasileiro, da ideia de que a formação e o
desenvolvimento profissional provocam mudanças nos conhecimentos e atitudes da ação
docente (MARCELO, 2009). Como e se essa mudança se evidencia convida à reflexão e
investigação. Será que a Universidade, chamada a partilhar a operacionalização das ações do
Pacto, já produziu/acumulou algum tipo de conhecimento a esse respeito?
Considera-se essencial, aqui, localizar os dilemas da alfabetização no contexto
brasileiro de modo a obter uma maior clareza sobre o fenômeno de modo a melhor
encaminhar a análise dos dados. Pontuam-se, com a mesma intenção, aspectos sobre a
formação de professores e sobre como a formação de alfabetizadores se organiza na
perspectiva do PNAIC.
 PNAIC: formação continuada de professores alfabetizadores e melhoria da
prática docente
Os desafios impostos à escola pelos processos de democratização da escolarização, no
contexto brasileiro têm sido acompanhados por discussões sobre a efetividade do ensino e
aprendizagem da leitura e escrita. Tendo como marco as décadas de oitenta e noventa, onde
se percebe maior efervescência nas discussões sobre e a partir dos resultados das
aprendizagens em leitura e escrita, questões relacionadas à evasão, à repetência e ao fracasso
escolar, sobretudo dos alunos das camadas populares, retomam a formação inicial e
continuada de professores alfabetizadores como ponto essencial.
No campo da alfabetização, serve como exemplo, os dilemas que envolvem o Sistema
de Escrita Alfabética (SEA) e as estratégias para o seu ensino, expressos, especialmente nas
políticas públicas brasileiras em alfabetização, em suas concepções e programas em termos
do quê e como ensinar. Nessa perspectiva, pode-se inferir sobre uma dimensão atemporal,
relacionada às marcas que organizam o ensino da escrita no contexto brasileiro. Tais marcas
se refletem/reeditam questões estruturantes da cultura quando da adoção de soluções para
garantir o acesso dos cidadãos aos usos sociais da leitura e escrita. Desse modo, os programas
de formação de professores alfabetizadores refletem as marcas atemporais do ensino da
leitura e da escrita, especialmente quando articulam políticas públicas, formação de
professores e prática docente.
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Na perspectiva dos programas de formação continuada de professores, o PNAIC além
de ser o mais recente, é o que assume a formação do professor como estratégia para que os
direitos de aprendizagem dos alunos sejam garantidos e cumpridos.
Portanto, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa materializa ―um
compromisso 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 (BRASIL, 2012, p.11)‖.
Parece oportuno ratificar que o PNAIC, datado de 2012, representa a continuidade de
políticas públicas educacionais que têm como foco a articulação entre formação, trabalho
docente e avaliação. Considera-se que a articulação entre esses eixos promoverá a melhoria
dos resultados obtidos tanto no âmbito das avaliações em larga escala quanto no âmbito
escolar.
No que se refere aos eixos de atuação, elegem-se a formação continuada presencial para
os professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo; os materiais didáticos, obras
literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; avaliações
sistemáticas e gestão, controle social e mobilização na intenção de alcançar todas as esferas
que influenciam/determinam o processo de ensino aprendizagem (BRASIL, 2012).
O PNAIC assume como eixo principal a formação continuada de professores
alfabetizadores, apontando como foco ―refletir de forma aprofundada sobre algumas
estratégias [...] que podem contribuir para o incremento das aprendizagens das crianças,
considerando e respeitando suas necessidades, desejos e particularidades ou singularidades‖
(BRASIL, 2012, p.6). Esse processo de reflexão ocorre entre as equipes pedagógicas e suas
secretarias de educação.
Assim, este programa se propõe a possibilitar aos professores que dele participam
repensar e refletir sobre sua prática pedagógica no sentido de identificar se essa prática
contempla situações de aprendizagem nas quais os alunos possam se relacionar de forma
mais significativa com a língua. Ao considerar a necessidade que o professor precisa ampliar
o conhecimento sobre o objeto de ensino com o qual trabalha se propõe a oferecer elementos
para que esse professor possa ampliar o seu conhecimento sobre o SEA, repensar/refletir
sobre sua prática docente, instrumentalizar-se para o planejamento de sequências didáticas
diversificadas e significativas na promoção da aprendizagem dos alunos; consequentemente
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busca um melhor desempenho docente para que os direitos de aprendizagem sejam
garantidos.
Diante do exposto, ressalta-se que o PNAIC assume a formação continuada como
espaço essencial para os professores por permitir que o cotidiano da sala de aula mostre para
a reflexão como estudo de caso, em seus dilemas, contradições e possibilidades, com vistas à
melhoria da prática docente.
O presente texto de natureza qualitativa se inspira nas ideias de Triviños (1987) que
marca a importância da pesquisa qualitativa por não se preocupar em quantificar a
amostragem e sim por possibilitar circunstâncias que permitem ao pesquisador utilizar
diferentes técnicas na sua investigação. Como instrumento de produção de dados utiliza-se a
análise documental a partir das contribuições de Ludke e André (1986) que consideram essa
escolha relevante para uma melhor reflexão dos dados com a base teórica.
Os dados foram obtidos com o levantamento de produções acadêmicas, na modalidade
Dissertações que compõem a base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de

Nível

Superior

–

CAPES,

realizadas

no

mês

de

abril/2017

(http://bancodeteses.capes.gov.br).
Utilizou-se como critério de busca o ícone ―assunto‖ com a palavra ―PNAIC‖ e foi
encontrado um número significativo de trabalhos: 130 trabalhos. Vale a pena destacar que o
número não foi diferente ao usar a sigla com letras maiúsculas ou minúsculas. Percebe-se
uma maior tendência de publicação no período de 2015-2016 sobre o tema da formação de
professores alfabetizadores, tendo o PNAIC como encaminhamento para reflexões sobre a
prática alfabetizadora.
A partir dos títulos percebe-se que os dez trabalhos selecionados para o texto em
questão apresentam o que segue: todos apresentam a palavra formação: formação continuada;
formação docente; em formação; formação do professor alfabetizador. Apenas três trabalhos
não apresentam PNAIC no título, porém apresentam no detalhamento do resumo.
A partir dos dados dos resumos, percebe-se que: a região Nordeste é a que mais
produziu sobre o tema em questão com 6 (seis) trabalhos e o Programa de formação que se
destaca é o de Formação de Professores.
Para

análise

das

dissertações

elege-se

a

categoria

pedagógicos/didáticos/impactos sobre o processo de ensino da língua materna.
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 o que é o PNAIC
[...] o PNAIC é uma medida necessária, mas não suficiente para uma promoção efetiva da
qualidade da educação, que demanda o encaminhamento de uma série de outras ações que
ultrapassam a formação continuada dos(as) professores(as), tais como: o trabalho de
alfabetização coletivo na escola, a valorização dos profissionais da educação, a garantia de
infraestrutura adequada às escolas, estímulo para a construção de propostas curriculares com
a participação dos(as) professores(as), a existência de projetos pedagógicos consistentes nas
redes de ensino e nas escolas, a utilização dos resultados obtidos por meio de avaliações para
o planejamento de estratégias de intervenção com a participação do coletivo das escolas,
entre outras medidas.
 sobre os cursos pedagogia
[...] os Cursos de Pedagogia [...] não contemplam em seus currículos disciplinas específicas
de linguística teórica e aplicada que deem suporte à prática docente, tendo em vista que todos
os procedimentos para o processo de alfabetização envolvem os métodos de análise
linguística.
 sobre a formação
[...] A formação ainda não rompeu com a ideia de que a leitura se aprende apenas com e pelo
prazer, sem enfatizar a necessidade de um trabalho com as estratégias e práticas de leitura
para desenvolver as competências leitoras, tanto nos professores quanto em seus alunos.
[...] Os momentos de formação contribuíram para a construção do professor alfabetizador, no
que concerne ao fazer pedagógico [...].
- necessidades de formação
[...] Grande parte dos professores alfabetizadores necessita de um aprofundamento em
estudos linguísticos, que lhes dê subsídios para com apreender os conteúdos linguísticos da
formação do PNAIC.
[...] necessária garantia de condições de formação continuada de professores como um direito
que integra seu desenvolvimento profissional e valorização social.
- temas da formação
[...] a análise de aspectos tais como: os princípios teórico-metodológicos da formação, as
articulações que ocorrem entre a formação e a prática docente alfabetizadora e as
contribuições da formação para reelaboração de saberes e de práticas das alfabetizadoras.
- alternativas de formação
[...] elaboração de uma proposta de intervenção que consiste em um curso ele extensão em
teorias linguísticas.
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[...] necessidades formativas de professores [...] traduzidas em conteúdos programáticos –
transversais e específicos – da formação docente, que favoreçam [...] a prática de alfabetizar
na perspectiva do letramento.
- contribuições da formação
[...] a formação continuada [...] possibilitou a reflexão, a troca de experiência, [...] revelando
que esta formação contribuiu para a reinvenção do saber, do saber-fazer e do saber-ser dos
interlocutores do estudo.
[...] as alfabetizadoras apontaram mudanças em suas práticas mudanças depois da formação
do PNAIC, pois se apropriaram de estratégias pedagógicas sugeridas pelo Programa.
[...] identificação de marcas [...] da formação desenvolvida no PNAIC nas práticas das
professoras envolvendo aspectos da organização/planejamento do trabalho pedagógico [...]
onde se destacam, além da presença das ações relacionadas, introdução de rotinas e espaços
na sala de aula relacionados à inserção das crianças na cultura escrita.
[...] mudanças na prática do professor alfabetizador [...]. Essa mudança evidenciada não se
configura em uma prática transformadora da ação pedagógica.
 o trabalho com o professor alfabetizador
[...] trabalhar com o professor alfabetizador a partir da perspectiva de uma ação reflexiva para
que resultados positivos se evidenciem nas práticas pedagógicas.
O conjunto dos dados e resultados permite assinalar que as políticas públicas no
campo da formação continuada de professores, embora essenciais e pretendam a modificação
das práticas do professor, por si só, não garantem um trabalho pedagógico mais efetivo.
Outros fatores intra e extra escolares interferem na efetividade da implantação de tais
políticas. Permite também ratificar a importância da formação dos professores para
aprendizagens mais efetivas e significativas no campo da alfabetização.
Assinalam-se ainda, dentre os temas indicados para a formação do alfabetizador,
aqueles relacionados aos estudos linguísticos de modo a ampliar os conhecimentos sobre
aquisição e aprendizagem da língua, assim como sobre as múltiplas vertentes a respeito do
sistema de escrita alfabética.

Para um recomeço
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A partir do que se pontuou no texto considera-se relevante apontar três eixos chave
para o desdobramento das reflexões apresentadas: a articulação entre formação de professores
(inicial e continuada), o papel da Universidade na proposição de cursos de formação de
professores e as políticas públicas de formação continuada voltadas especificamente para o
campo da alfabetização.
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Indicações dos planos municipais de Educação para a formação do
professor alfabetizador: meta 5 do PNE em foco
Amélia Escotto do Amaral Ribeiro
Laís Ribeiro Canuto
Magda Cristina Dias de Lucena
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo: Considerando que a formação de professores se constitui um tema recorrente e sempre
atual, este texto, busca indicações para a formação de professores alfabetizadores a partir dos planos
municipais de educação. Toma-se como universo de investigação os planos municipais de 6
municípios da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Dentre esses, 03 (três) que
apresentam os maiores Índices do Desenvolvimento da Educação Básica e 03 (três) que apresentam os
menores índices. Como encaminhamento metodológico, apoia-se em uma abordagem qualitativa
(CHIZOTTI, 1995) inspirada nos fundamentos da análise documental (LÜDKE; ANDRÉ, 2001). Em
termos dos resultados é possível apontar a partir da análise dos planos municipais selecionados, uma
certa preocupação com a formação do professor alfabetizador. Essa preocupação se encontra
especialmente à nível de formação continuada. Dessa forma, pode-se dizer que para os municípios
investigados a formação continuada tem uma estreita relação com a boa qualidade da alfabetização.
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Palavras-chave: Formação de professores. Planos municipais. Formação continuada.
Introdução
A formação de professores se constitui em um tema recorrente e sempre atual,
circunscrito sob diferentes focos e enfoques nos discursos educacionais. No contexto
brasileiro, a preocupação com a formação de professores esteve, desde o período jesuítico,
presente como temática imprescindível e decisiva para a transformação e manutenção do
projeto de sociedade. Também, no espaço universitário, o lugar e a importância que a
formação ocupa têm sido alvo de inquietações e reflexões, considerando que os desafios para
uma educação de boa qualidade ainda não foram superados.
Nessa perspectiva, as múltiplas discussões que se apresentam no contexto brasileiro
desde as primeiras iniciativas de formação de professores, envolvem a reflexão sobre as
tendências da formação: a dificuldade dos egressos de pedagogia em estruturar e organizar a
prática para a promoção do ensino e aprendizagem dos alunos; o ―despreparo‖ profissional
face às especificidades do cotidiano escolar; os resultados das aprendizagens considerados
baixos ou insatisfatórios;

e a propagação de projetos, programas e políticas públicas

voltadas, especialmente, para a formação do professor alfabetizador (FRANCO, 2008;
GATTI, 2014; RIBEIRO, 2017).
Em termos das tendências da formação docente identificam-se três tendências: a
primeira adota um caráter técnico da formação; a segunda admite a existência de conceitos
múltiplos e em muitas situações contraditórios; e a terceira tem como marco a ideia de que a
formação não se restringe ao conceito de educação e ensino e nem mesmo a dependência
deles (GHEDIN, 2008; GARCIA, 1999; LUCENA, 2018).
Dentre as tendências da formação docente, a terceira tendência está associada à busca
pela constituição e reflexão sobre a identidade docente. Essa busca pode estar associada à
ideia de formação entendida como uma função social de transmissão de saberes, de saberfazer ou saber-ser professor (GARCIA, 1999).
Dessa forma, as possíveis relações entre formação/atuação do professor e os níveis de
desempenho dos alunos se tornam mais evidentes. Tomando como referência os
apontamentos de Ghedim (2008) é possível perceber que a estrutura dos cursos de formação
inicial de professores como os de pedagogia, ainda não superou a dicotomia entre teoria e
1069

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

prática e o distanciamento entre formação e cotidiano escolar. É recorrente observar certa
dificuldade dos egressos de pedagogia em estruturar e organizar a prática para a promoção do
ensino e aprendizagem dos alunos e o aparente ―despreparo‖ profissional face às
especificidades do cotidiano escolar. Esses fatores podem se associar aos resultados das
aprendizagens considerados baixos ou insatisfatórios para a aprendizagem escolar. Esses
resultados se referem aqui, ao Índice do desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que os
municípios apresentam em termos da educação básica pública. A associação estabelecida
entre atuação do professor e resultados das aprendizagens é mais evidenciada no âmbito dos
anos iniciais da escolarização, especialmente na alfabetização.
Em se tratando da formação oferecida pelos cursos de pedagogia inquieta questões
relacionas aos saberes e práticas que envolvem a alfabetização em termos de como se
inscrevem num conjunto geral das disciplinas do curso. A esse respeito, um levantamento
inicial de disciplinas oferecidas pelos cursos de pedagogia de quatro universidades públicas
do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ, UERJ, UNIRIO e UFF) permitiu observar, curiosamente,
somente uma disciplina voltada especificamente para a alfabetização. O tema alfabetização
aparece também em maior incidência como disciplina eletiva. O quadro I a seguir, permite
visualizar esses dados.
Quadro 1 Quantidade de Disciplinas sobre Alfabetização - Universidade Públicas do RJ.

eletivas Total de disciplinas
INSTITUIÇÃO Disciplinas obrigatórias Disciplinas
sobre Alfabetização
sobre Alfabetização
UFRJ
1
1
46
UFF

1

3

53

UERJ

1

2

65

UNIRIO

1

0

53

Fonte: Grade curricular dos cursos de Pedagogia disponibilizados online.

Se tomados como referência os dados apresentados no quadro I fica evidente um número
reduzido de disciplinas voltadas para a alfabetização, especialmente, as que se referem às obrigatórias.
A partir desse dado torna-se possível hipotetizar, para o contexto investigado, que o professor
alfabetizador não é formado durante a formação inicial. Acredita-se considerando os conteúdos do
discurso educacional que esse fato é recorrente no contexto educacional brasileiro.
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A partir do exposto, cabe ressaltar que a formação continuada ganha espaço e se

intensifica especialmente quando se trata da formação do alfabetizador. Segundo Ribeiro
(2017), ―(...)os esforços para garantir a melhoria da boa qualidade da formação docente são
intensos e (...) independentemente das críticas ideológicas e políticas, a intervenção do
Ministério de Educação (MEC) foi decisiva para marcar a importância da formação do
professor alfabetizador‖ (RIBEIRO, et al, 2017, p. 9).
Dentre os programas de formação continuada voltados para a alfabetização, servem
de exemplo: Programa de Formação de Professores Alfabetizadores- PROFA (2001), PRÓLETRAMENTO (2008) e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- PNAIC
(2012). Cada um a seu modo, busca prover o professor alfabetizador de ferramentas teóricometodológicas que lhe permitam uma ação educativa mais efetiva. Cada um desses
programas em particular, intenta de alguma maneira minimizar os desafios que os resultados
das aprendizagens dos anos iniciais têm colocado para os sistemas tanto na perspectiva macro
quanto na perspectiva micro.
A alfabetização torna-se para a sociedade contemporânea um fator essencial e
decisivo para a promoção tanto da dignidade humana quanto da busca por uma melhoria da
qualidade social. Essa busca se materializa, no contexto brasileiro, nas ações indicadas pelas
diferentes políticas públicas do campo da educação. Políticas essas que abrangem todos os
níveis do sistema. Por exemplo o Plano Nacional de Educação, em sua meta 5, dá indicações
para a formulação dos planos municipais de educação.
Neste texto, buscam-se indicações para a formação de professores alfabetizadores a
partir dos planos municipais de educação. Toma-se como universo de investigação os planos
municipais de 6 municípios da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Dentre
esses, 03 (três) que apresentam os maiores Índices do Desenvolvimento da Educação Básica e
03 (três) que apresentam os menores Índices do Desenvolvimento da Educação Básica.
O texto se organiza a partir de 2 focos: os programas de formação continuada para
professores alfabetizadores; e as indicações dos planos municipais da educação para o campo
da formação inicial e continuada.

Revisitando os Programas de Formação Continuada para professores alfabetizadores
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A formação continuada de professores, em especial dos alfabetizadores, torna-se um
dos focos de investimento das políticas públicas no campo educacional. Tais políticas
assumem o formato de programas de formação que pretendem atender as necessidades de
diferentes contextos e públicos-alvo, em períodos históricos determinados. Observa-se,
portanto, uma estreita relação entre política pública e cursos de programas de formação
continuada (MAINARDES, 2006).
Em se tratando das políticas públicas que se ocupam para a formação continuada,
àquelas voltadas para a alfabetização e o alfabetizador vem ocupando espaço nas pautas dos
diferentes níveis do sistema. É importante assinalar que a partir da democratização do ensino,
a atuação dos mecanismos internacionais sobre as políticas públicas assume um papel
importante, transmitindo um ideal de educação e estabelecendo uma relação entre boa
qualidade da educação e formação docente.
Um dos papeis importantes que as políticas públicas assumem é o de contribuir para
―minimizar os altos índices de analfabetismo e de exclusão social, os baixos níveis de
escolarização e de aprendizagem, as evasões e repetências, entre outros problemas que
perfilam o grave quadro da educação pública brasileira‖ (MELO e LINS, 2015, p. 2).
Em contrapartida, apesar do entusiasmo para o alcance da boa qualidade do ensino,
identifica-se a partir dos resultados das avaliações externas, o recorrente fracasso na
aprendizagem da leitura e escrita. Para Gontijo (2014), ―o fracasso escolar é um problema
antigo. E antiga é a tendência daqueles que determinam os rumos da educação, que atribuem
à escola e à formação dos professores a responsabilidade por esse fracasso.‖ (GONTIJO,
2014, p. 68).
É curioso o fato de que os sistemas nacionais de avaliação estabelecem uma relação
imbricada com os programas de formação continuada para alfabetizadores. Especialmente
quando os índices da boa qualidade da educação são mensurados pelos resultados dessas
avaliações. Nesse contexto, percebe-se que as análises desses índices sinalizam a importância
da implementação de políticas públicas voltadas para a formação continuada na tentativa de
superar o fracasso vivenciado pela escola e pelos professores acerca da alfabetização. Essa
relação desenvolvida entre os sistemas de avaliação e as políticas públicas de formação
continuada, parece contribuir para que, na busca de um culpado, o professor alfabetizador se
encontre responsabilizado pelo fracasso escolar (FRANGELLA, 2014). Por isso, percebe-se
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na formulação das propostas para a formação continuada de professores alfabetizadores uma
ênfase na ressignificação da práxis docente.
A proposta dos

programas de formação continuada baseia-se na ideia de ressignificar a

prática do professor alfabetizador, apoiando-se em fundamentações teóricas atualizadas. O
professor é convidado a formar sujeitos alfabetizados na mesma medida em que se forma. Ao
revisitar os referenciais teóricos, o professor alfabetizador é instigado a buscar soluções para
as demandas que se colocam no cotidiano escolar, influenciando e sendo influenciado pelos
diálogos que emergem nessas formações continuadas. Dessa forma, impulsionar o docente à
uma reflexão que seja capaz de contribuir para a ressignificação da prática é um dos eixos
estruturadores dos programas de formação continuada de professores alfabetizadores.
Nesse sentido, cabe analisar nesse trabalho, alguns pontos relevantes dos programas
de formação continuada de professores alfabetizadores. Para isso serão apontados os
seguintes aspectos: o contexto para a implementação do programa; as bases teóricas; e as
principais características. Será utilizado para a análise e discussão o Programa de Formação
de Professores Alfabetizadores (2001), PRÓ-LETRAMENTO (2008) e o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (2012).
Quanto ao Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA cabe
destacar que sua implementação ocorreu em 2001 em parceria com estados e municípios
brasileiros. O PROFA destinou-se para professores dos anos iniciais, educação infantil e
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os formadores do programa eram selecionados pelo
MEC e pelas secretarias de educação. O objetivo consistia em formar um professor eficiente,
capaz de oferecer oportunidades reais de aprendizagem da leitura e da escrita, com base em
uma reflexão metodológica (PIATTI, 2006).
A proposta teórica do PROFA se inspira nos estudos de Ferreiro (1999) e nas
discussões que envolveram o Construtivismo durante o período de elaboração dessa política
pública. Acreditava-se que seria possível a partir da ressignificação da prática docente, uma
compreensão mais elaborada sobre o processo de aquisição da escrita e leitura realizado pela
criança. O eixo do programa propunha um deslocamento de olhar com relação ao aluno que
passa a ser considerado sujeito central do processo de aprendizagem.
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Nessa perspectiva, a mudança de olhar com relação ao aluno, agora, sujeito da
aprendizagem, contribui para o surgimento de um novo sentido acerca da aquisição da escrita
e da leitura. Marca-se a ideia de construção da aprendizagem, sendo todo o processo de
construção valorizado. O que antes era apontado pelos professores alfabetizadores como erro
e falta de conhecimento da língua pelos alunos, tornam-se a partir dos estudos teóricos
propostos no programa, indicativos de que o aluno está compreendendo a processo da
alfabetização.
Ao analisar o Guia do Formador, o módulo 1, percebe-se a partir das propostas de
planejamento, a compreensão de que o processo da aprendizagem é construído pelo aluno.
Fica evidente, que o planejamento é desenvolvido com base nas expectativas de
aprendizagens, consideradas competências a serem construídas pelo professor, propondo
assim, uma reflexão sobre a construção da escrita (BRASIL, 2001).
Diante disso, compreende-se que o PROFA, em sua proposta pedagógica, oferece ao
professor alfabetizador subsídios para planejar olhando o aluno como sujeito desse processo,
capacitando-o para atuar frente aos desafios da docência na educação brasileira. Em seu
planejamento, o professor alfabetizador é instigado a estabelecer a relação teoria e prática,
formando-se através da reflexão dessa relação.
Apesar de todas as contribuições produzidas pelo PROFA, é importante salientar que
mesmo diante da receptividade dos professores alfabetizadores, ressignificar a prática e se
desvencilhar de uma concepção dita tradicional da alfabetização, pode ser considerado um
dos entraves vivenciados pelo programa. Cabe ressaltar também que a fundamentação dos
aportes teóricos/metodológicos do programa não assimilada com clareza pelos docentes,
produziu equívocos e uma desordem pedagógica na prática da alfabetização (CAMPOS,
2006).
Com o surgimento de um novo contexto marcado pela mudança de governo, observase que as políticas públicas passam a ter como foco a transformação e a inclusão social. Esse
fator sugere a implementação de novas políticas que atendam ao plano de governo. No que
tange à alfabetização, apresenta-se a substituição do PROFA pelo Pró-Letramento
(ALFERES, 2009).
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Na busca por soluções para esse novo/velho problema, são criados alguns programas e
portarias apontados como ponto de partida para o Pró-Letramento, programas como: Uma
escola do tamanho do Brasil (2002) - compromisso com a qualidade social; Toda criança
aprendendo (2003) - formação continuada; e a portaria Rede Nacional de Formação
Continuada dos Professores da Educação Básica (2004).
Na perspectiva do direito social e da qualidade da educação, é implementado o PróLetramento (2005) com o objetivo de formar os professores das escolas públicas que atuam
nos anos iniciais. A formação é realizada com uma carga horária presencial e a distância, com
atividades iniciadas nos encontros presenciais e desencadeadas no cotidiano da sala de aula e
na modalidade à distância. Segundo Martins,
Pró-Letramento mobilização pela qualidade da educação. A formação
continuada estabelecida na proposta [...] visa a contribuir com o
desenvolvimento profissional permanente dos professores em exercício, dos
anos iniciais do ensino fundamental de escolas públicas, inclusive
favorecendo a evolução profissional na carreira e a melhoria da qualidade do
ensino público, situando as universidades e centros de pesquisa como
parceiras na implementação do processo formativo (MARTINS, 2010, p.
50).

A organização desse programa é desenvolvida pela parceria entre o governo federal
(MEC), os Estados e os Municípios, além de trazer para esse cenário as Universidades
Públicas pertencentes à Rede Nacional de Formação Continuada dos Professores da
Educação Básica. A proposta de execução fundamenta-se em três etapas: adesão, formação
em linguagem; revezamento, formação em matemática; retorno, convite aos municípios que
não aderiram ao programa (ALFERES, 2009).
Do ponto de vista da sua implementação, cabe indicar a influência pelas avaliações
externas através do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), suscitando a
discussão acerca do fracasso escolar e sua relação com a formação docente (GONTIJO,
2014).
É possível afirmar que na perspectiva teórica/ metodológica, o Pró-Letramento
dialoga com as ideias propostas por Ferreiro (1999) quanto à Psicogênese da Língua Escrita,
aproximando-se do PROFA. Entretanto, inova ao propor o envolvimento dos estudos sobre
letramento. O Pró-Letramento, a partir da ―criação de situações didáticas, defende a
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concepção de linguagem como lócus de interação verbal, viabilizada por meio do uso dos
gêneros textuais orais e escritos e o estudo acerca dos conhecimentos linguísticos necessários
ao processo de alfabetização‖. (MELO, LINS, 2015, p. 9)
Observa-se nesse programa uma ênfase na articulação entre a teoria e prática,
buscando ouvir o professor, entender suas indagações e capacitá-lo para a atuação docente.
Mesmo diante de todos os aspectos relevantes, Santos (2008) aponta que o programa ainda
apresentava características verticalizadas, visto que as propostas curriculares foram
elaboradas a partir dos estudos realizados nas Universidades, chegando ao professor para que
este coloque em prática.
Do ponto de vista dos programas de formação continuada para professores
alfabetizadores, observa-se a mudança do Pró-Letramento para o programa: PNAIC –
Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Ambos se inserem dentro de uma
mesma política de governo e voltados para o direito social.
Implementado em 2012, o PNAIC defende o direito da aprendizagem do aluno,
estabelecendo uma idade para consolidação da aquisição da leitura e escrita. Destina-se para
os professores alfabetizadores.
No que se refere aos aspectos teóricos e metodológicos, o PNAIC se assemelha a
concepção que orienta o Pró-Letramento. Há uma ênfase no trabalho com diversos gêneros
textuais, aproximando o professor da análise do uso social da língua. A partir da prática e dos
teóricos estudados, o planejamento assume uma proposta lúdica para o ensino da leitura e
escrita.
Quanto às características desse programa, destacam-se: a troca de experiências;
discussões em torno do direito de aprendizagem; uso de jogos e brincadeiras, leitura como
fonte de prazer (leitura deleite); fases da escrita; sequência didática e valorização docente
(CARDOSO e CARDOSO, 2016).
Com base em uma perspectiva histórica, encontram-se indícios que os programas de
formação continuada para professores alfabetizadores desenvolvem uma importante atuação
para o cenário educacional. No PROFA, identifica-se a nova concepção de aluno, visto como
sujeito do processo ensino-aprendizagem; no Pró-Letramento, os esforços destinam-se para a
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compreensão do conceito de letramento, ressignificando o planejamento; e no PNAIC, a
ênfase encontra-se na garantia do direito da aprendizagem do aluno. Diante disso, percebe-se
a relevância dos programas de formação continuada para o professor alfabetizador,
proporcionando mecanismos para a superação dos baixos índices das avaliações e garantindo
uma educação de boa qualidade.
É possível inferir uma articulação entre as políticas de formação de professor e os
modos como os sistemas se organizam. E na perspectiva dos planos municipais percebe-se
uma estreita relação entre a formação continuada e a possibilidade de ressignificação das
práticas didático-pedagógicos de professores alfabetizadores.
Indicações dos planos municipais de Educação para a formação do professor
alfabetizador: meta 5 do PNE em foco
Apoiando-se em uma abordagem qualitativa (CHIZOTTI, 1995) e inspirada nos
fundamentos da análise documental (LÜDKE; ANDRÉ, 2001), buscou-se analisar os Planos
Municipais de Educação dos municípios da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Em um
universo de treze municípios, optou-se pela escolha de seis, tendo como critério os planos dos
municípios com maiores e menores IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Foram selecionados os planos dos três municípios com maiores IDEB (Guapimirim- 5.0;
Queimados- 5.0; Nilópolis- 4.8) e os planos dos três municípios com menores IDEB (Duque
de Caxias- 4.5; Magé- 4.3; Belford Roxo- 4.3). Este critério foi considerado adequado por
permitir um olhar comparativo sobre os modos como cada um desses municípios e cada
grupo, organizado a partir da nota do IDEB, contempla a formação do professor
alfabetizador.
Antes de analisar os planos municipais escolhidos, é importante observar como a
formação do professor alfabetizador é desdobrada no PNE (BRASIL, 2014). Ressalta-se na
meta 5 que trata da alfabetização, a estratégia 5.6:
promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as)
para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação
entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação
continuada de professores (as) para a alfabetização PNE (BRASIL, 2014).
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A estratégia apontada acima, destaca a importância tanto da formação inicial como
continuada, fomentando a ação de promover e estimular. Com relação ao estímulo à
formação inicial e continuada, ressalta-se que se articula a partir dos programas de pósgraduação strictu sensu e ações de formação continuada. Destaca-se, também, a importância
do conhecimento de novas tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras.
A partir da observação da estratégia que trata sobre a formação inicial e continuada do
professor alfabetizador indicada no PNE (2014), busca-se compreender na análise dos planos
municipais escolhidos: como a meta 5 está contemplada; como a estratégia que trata da
formação do professor alfabetizador está assumida, ratificada ou suprimida; quais ações
específicas cada município desdobra acerca da formação inicial ou/e continuada do professor
alfabetizador e, por conseguinte, se essas ações estão refletidas no IDEB.
A seguir apontam-se os aspectos analisados referente à formação do professor
alfabetizador nos planos municipais da Baixada Fluminense escolhidos a partir dos maiores e
menores IDEB. No quadro II, indicam-se os municípios e seus respectivos IDEB, bem como
a quantidade de estratégias para a formação inicial e continuada e a totalidade de estratégias
sobre a meta 5 encontrada em cada plano estudado.
Quadro 2 Estratégias sobre formação para o professor alfabetizador- PMEs
Formação
Formação
Total de
IDEB MUNICÍPIOS
Inicial
Continuada
Estratégias
2017
4.3
Belford Roxo
0
4
9
4.3
Magé
2
3
6
4.5
Duque de Caxias
0
0
0
4.8
Nilópolis
0
1
1
5.0
Guapimirim
1
1
7
5.0
Queimados
0
1
11
Fonte: Planos Municipais de Educação da Baixada Fluminense disponibilizados online

Na leitura dos dados apresentados no quadro, observa-se a partir do quantitativo de
estratégias para a formação continuada, que os referidos PMEs ratificam a importância dessa
formação para o professor alfabetizador. Verifica-se que os planos dos municípios de Belford
Roxo e Magé apresentam a formação continuada detalhada em um quantitativo de estratégias
considerável.
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Quanto à formação inicial, com base nos dados apontados no quadro, percebe-se que
os PMEs dos municípios de Guapimirim e Magé indicam a preocupação com essa formação.
Cabe ressaltar que mesmo o PNE (2014) determinando na meta 5 sobre a promoção e o
estímulo da formação inicial, os planos municipais de Belford Roxo, Duque de Caxias,
Nilópolis e Queimados suprimem esse tema dentro da estratégia que trata da formação do
professor alfabetizador.
Dito isso, a seguir, apresenta-se a análise dos planos selecionados, identificando como
cada um comtempla a formação.
No PME do município de Belford Roxo, IDEB 4.3, encontra-se dentro da meta 5 uma
ênfase na formação continuada do professor alfabetizador. É importante destacar algumas
palavras-chaves encontradas nas estratégias 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5: capacitar o professor,
promover a formação continuada, oferecer curso de formação continuada, oferecer curso de
aperfeiçoamento respeitando o horário de atuação. Aponta-se a estratégia 5.5 do referido
plano como possibilidade de perceber os desdobramentos indicados para a implementação da
formação continuada do professor alfabetizador. De acordo com essa estratégia:
5.5. Oferecer curso de aperfeiçoamento em alfabetização, linguagem e
matemática semipresencial, com 120h, para professores efetivos da Rede
Municipal que estejam em regência de turma nos anos iniciais do ensino
fundamental e equipe técnico-pedagógica, de acordo com o seu horário de
atuação. Cujas ações compreendam os eixos: formação continuada de
professores alfabetizadores, materiais didáticos, literatura e tecnologias
assistivas, avaliação e gestão, controle e mobilização social (BELFORD
ROXO, 2015, p.137).

Considerou-se curioso perceber, a partir da estratégia acima, pontos relevantes acerca
da formação continuada. O plano apresenta um detalhamento sobre a realização dessa
formação por meio de curso de aperfeiçoamento, sendo semipresencial e indicando também a
carga horária. Identifica-se que o público alvo da formação continuada sobre alfabetização
contempla professor regente e equipe técnico-pedagógica. Cabe destacar que a formação
acontecerá ―de acordo com o seu horário de atuação‖, podendo ser analisado sua relevância,
visto que é possível inferir como uma das dificuldades para o professor: essa relação entre a
formação continuada e a sua disponibilidade de tempo. O PME, também, marca os eixos
norteadores para as ações de formação continuada.
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No plano de educação do município de Magé, IDEB 4.3, observam-se temas
relacionados à alfabetização, ao letramento, à ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização e
ao PNAIC. É importante analisar a estratégia 5.1, observando a adequação ao proposto no
PNE (2014): ―Promover a formação continuada do professor, propiciando práticas
inovadoras, ampliando os conhecimentos da sua formação inicial‖ (MAGÉ, 2015, p.73).
Encontra-se, nesse PME, a formação continuada como possibilidade de ampliação dos
conhecimentos da formação inicial. Identifica-se, também, um detalhamento das estratégias
sobre a formação inicial e continuada do professor alfabetizador. Na perspectiva da formação
continuada, esse PME propõe em todas as estratégias a promoção.
No PME do município de Duque de Caxias, IDEB 4.5, aborda o tema alfabetização,
tratando sobre o Ciclo de Alfabetização, pois a rede adota esta política. Acerca da meta 5, não
foram encontrados dados. Quanto à formação do professor, identifica-se que a temática se
desenvolve de forma geral dentro da estratégia que trata da formação continuada do
professor, entretanto, não apresenta-se diretrizes para a formação do professor alfabetizador.
Cabe ressaltar que o Plano Municipal de Educação do município de Duque de Caxias está
sendo revisado. (DUQUE DE CAXIAS, 2015)
No PME do município de Nilópolis, IDEB 4.8, percebe-se que a meta 5 apresenta-se
contemplada em duas estratégias. Ressalta-se que o tema formação continuada está presente
em uma das estratégias, sendo possível inferir que essa formação é considerada relevante para
a alfabetização do município. Destaca-se, a seguir, a referida estratégia que trata da formação
continuada: ―Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do
ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola,
oferecendo períodos de formação continuada dos professores(as) alfabetizadores com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização das crianças.‖ (NILÓPOLIS, 2015, p.
1)
O plano de educação do município de Guapimirim, com IDEB 5.0, destaca tanto a
formação inicial e continuada do professor alfabetizador. As estratégias para a meta 5 estão
articuladas com o PNE (2014), principalmente acerca da formação do professor alfabetizador.
Ressalta-se a estratégia 5.6:
garantir a formação inicial e continuada de professores (as) para a
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
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educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação
entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação
continuada de professores (as) para a alfabetização (GUAPIMIRIM, 2015, p.
24).

Percebe-se que o PME de Guapimirim, ao invés de abordar a perspectiva de promoção
e estímulo encontrada no PNE (2014), traz a perspectiva da garantia tanto da formação inicial
como continuada. Identifica-se, também, no documento, que a formação do professor
alfabetizador perpassa pelo conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras. (GUAPIMIRIM, 2015)
Na organização do PME de Queimados, município com IDEB 5.0, identifica-se a
presença do tema formação continuada dentro da meta 5. Ressalta-se que a estratégia que
trata da formação do professor alfabetizador, é mantida do PNE, observando-se pequenas
adaptações. Identificam-se essas adaptações na estratégia a seguir:
5.5 Promover, estimular e garantir, em até 5 (cinco) anos, a partir da
vigência deste PME, a formação continuada de professores (as) para a
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação
entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação
continuada de professores (as) para a alfabetização; (QUEIMADOS, 2015, p.
8).

Analisando a estratégia 5.5 do PME do município de Queimados, percebe-se não
apenas a preocupação com a promoção e o estímulo da formação continuada, mas aparece a
perspectiva de garantia desse direito para os professores alfabetizadores. Além disso,
identifica-se a atenção com o tempo para o cumprimento dessa estratégia, ao invés de ter os
10 (dez) anos de vigência, apresenta-se o prazo de 5 (cinco) anos.
Fica evidente na análise dos planos municipais selecionados a preocupação com a
formação do professor alfabetizador. Percebe-se que a formação continuada está contemplada
nos PMEs, cada plano a seu modo traça estratégias para a implementação dessa formação.
Observa-se, também, indícios de que para esses municípios a formação continuada tem uma
estreita relação com a boa qualidade da alfabetização.
 Sintetizando...
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A partir da análise dos Planos Municipais de Educação selecionados para esse estudo,
alguns pontos chamam a atenção. Dentre esses, como já apontado, a partir das Universidades
analisadas, é possível perceber nos cursos voltados para a formação inicial dos professores,
indícios de um número reduzido de disciplinas que tratam da alfabetização em cursos de
pedagogia, por exemplo. O distanciamento entre a formação acadêmica e a realidade escolar,
especialmente, em relação ao fracasso das aprendizagens.
Na tentativa de minimizar a lacuna presente na formação inicial do professor
alfabetizador, os programas de formação continuada assumem um espaço considerável na
elaboração das políticas públicas. Partindo da proposta de ressignificar a prática do professor,
esses programas visam estabelecer uma relação entre teoria e prática.
Considera-se a relevância dos programas de formação continuada para o professor
alfabetizador. Especificamente, se considerados os Planos Municipais de Educação, observase a presença da meta 5. Percebe-se que o texto do PNE (2014) foi mantido sem adequações
(Magé) e em outros planos a meta 5 apresentou novos indicativos (Belford Roxo,
Guapimirim, Nilópolis e Queimados). Salienta-se que a formação continuada esteve presente
nas estratégias para a alfabetização, entendendo-a como um ponto fundamental para a
constituição do fazer pedagógico
Chama a atenção, ainda, o fato de que no universo analisado não se observou uma
relação direta entre proposta dos planos municipais de educação e o IDEB. Esse dado é
curioso, na medida em que o senso comum tende a estabelecer uma relação direta entre eles.
Pode-se perceber que os planos com maior número de estratégias sobre formação continuada,
encontram-se dentro do grupo com menor índice no IDEB (Belford Roxo e Magé). Em
contrapartida, os planos com um número reduzido de estratégias sobre formação continuada,
são avaliados com os melhores resultados no IDEB (Guapimirim, Nilópolis e Queimados).
A partir dessa constatação, considera-se relevante a investigação sobre as hipóteses de
que, exatamente por apresentarem no IDEB índices considerados baixos, os municípios,
reconhecendo a importância da formação continuada, ampliam possíveis estratégias para a
formação como forma de buscar uma solução para o problema. Por outro lado, será que os
municípios que apresentam índices considerados altos no IDEB, por se encontrarem numa
zona de conforto, não veem tanta necessidade em ações de formação.
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Saberes e a docência na Alfabetização pelos caminhos da Baixada
Fluminense.
Elizabeth Oliveira Dantas Alves
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Instituto Multidisciplinar – Nova Iguaçu

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o retrato da alfabetização da rede de
Educação do município de Queimados, na baixada fluminense do Rio de Janeiro, a partir de dados
coletados e analisados para compor pesquisa monográfica constituída como requisito para conclusão
do curso de pedagogia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no ano de 2017.
Pretendemos, através do caminho percorrido, contribuir para uma reflexão acerca dos diferentes
letramentos dos professores, que refletem em suas práticas na alfabetização, a formação desses
docentes, e seus posicionamentos frente a limites e as possibilidades apresentadas no desenvolvimento
do trabalho dentro do ciclo de alfabetização, considerando o contexto de um município localizado,
assim como tantos outros no Brasil, em uma região tão fragilizada e criminalizada.

Palavras-chave: Alfabetização. Formação de professores. Baixada Fluminense

Considerando o contexto da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, uma região do
estado formada pela aglomeração de 12 municípios que se aproximam não apenas
geograficamente falando, mas também e principalmente pela realidade de precarização,
abandono por parte do poder público, alto índice de violência e concentração de população
carente, pretendemos, pautar as discussões propostas para o presente trabalho.
Assim, é dentro dessa realidade que nos inserimos enquanto professores
alfabetizadores, estando e/ou adentrando nessas comunidades para realizar nosso trabalho de
alfabetização, onde a escola ocupa papel de fundamental importância, visto que se constitui
como única esperança de reversão desse duro e cruel cenário dessa população tão carente de
tudo.
Nessa perspectiva, a partir da pesquisa monográfica desenvolvida para cumprir
critério de conclusão do curso de Pedagogia, da UFRRJ, com foco na compreensão dos reais
motivos pelos quais os alunos da rede de Educação do município de Queimados/RJ estão
chegando ao terceiro ano do ciclo de alfabetização sem estarem, de fato, alfabetizados,
surgem algumas inquietações acerca da formação dos profissionais responsáveis por esse
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trabalho.
Essas inquietações nos levaram a refletir sobre os diferentes letramentos dos
professores regentes dessas turmas, suas concepções frente aos demais modelos teóricos para
alfabetização, como eles os articulam entre si, seus saberes aquiridos, e como isso influencia
em suas práticas alfabetizadoras no desenvolvimento do processo ensino aprendizagem de
seus alunos.
Nesse sentido, é relevante e significativo a retomada de alguns pontos dentro do que
MORTATTI chama de quarto momento crucial da história da alfabetização no Brasil, na
medida em que a alfabetização de hoje, busca, incessantemente, encontrar um caminho que
dê conta de contemplar os modelos teóricos de explicação para os problemas desse segmento
da Educação nesse país.
Concomitantemente ao fim do regime imposto pelo golpe militar de 1964, ganha força
o ideal de democratizar a educação, de torná-la universal, com maior envolvimento da
comunidade em suas ações gestoras e essa postura alavanca a necessidade de romper com os
paradigmas tradicionais, que aprisionava a maioria da população pobre dentro do fracasso na
escola pública.
Assim, surgem, como possibilidades de explicação e superação das dificuldades
enfrentadas pela alfabetização no Brasil, as concepções pautadas no construtivismo,
interacionismo linguístico e letramento. A partir de 1980, essas ideias, mais especificamente
as construtivistas, inflamam as administrações das secretarias estaduais de educação e o que
se tem é uma corrida contra o tempo para compreender, difundir a ideia e implementá-la nas
escolas.
Considerando todas essas questões, se faz necessário alguns questionamentos: e o
professor, como procede diante das novidades? Foi preparado? Recebeu formação adequada?
Esses conflitos foram superados ou hoje ainda presenciamos uma alfabetização da querela
dos métodos? O contexto queimadense, na baixada fluminense do Rio de Janeiro, que é o
nosso local de fala, como se apresenta?
O presente artigo, buscará portanto, em um primeiro momento, contextualizar a
realidade do município de Queimados frente a essas demandas dentro da conjuntura da
baixada fluminense, trazendo os dados significativos para a compreensão da alfabetização
dentro desse cenário, em um segundo momento, apresentaremos a metodologia da pesquisa e
por fim, no terceiro momento, os dados da alfabetização e a fala dos professores.
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Metodologia

Este trabalho buscou desenvolver uma pesquisa implicada com o contexto social, a
partir do ciclo de alfabetização, de cunho qualitativo, visto que o foco de investigação é
composto especificamente por questionamentos que envolvem visões e posturas acerca da
problemática norteadora das práticas pedagógicas presentes no ciclo de alfabetização,
especificamente no terceiro ano. Porém, ela também é de cunho quantitativo, na perspectiva
do olhar sobre as respostas, visando compará-las, fazendo associações entre o ponto de vista
dos profissionais da área. Constitui um caráter exploratório, fazendo o levantamento do
problema e construindo hipóteses que contribuam para a sua existência, promovendo sua
compreensão e, posteriormente, apontando recursos para o seu enfrentamento. Podemos
classificá-la como pesquisa intervenção, pois se pauta e se fundamenta a partir da visão de
diversos autores e docentes sobre o assunto, salientando as variáveis que influenciam a
condução do trabalho no sistema de alfabetização por ciclo, buscando definir formas e ações
que possam contribuir para o sucesso de seus objetivos reais.
Enquanto procedimentos, a linha de investigação e a busca de informações pertinentes
e indispensáveis para atestar e justificar o presente estudo se deu por meio de levantamento
de dados, através do método transversal. O levantamento dos mesmos foi feito em um
período específico, objetivando responder a questão norteadora desse estudo, utilizando-se da
aplicação de questionário semiestruturado, composto por vinte e uma perguntas fechadas e
sete abertas, que foram direcionadas aos docentes que atuam em turmas do ciclo de
alfabetização na rede de educação do município de Queimados/RJ. Esse trabalho de entrada
na rede para acessar os professores se tornou possível a partir de uma parceria entre
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e as redes de ensino da Baixada Fluminense,
que se potencializou com a implementação de programas como o PARFOR, o qual
possibilitou o diálogo entre a academia e os docentes da educação básica. Essa aproximação,
em particular, do estudo tratado ocorreu através do elo construído entre a orientadora da
pesquisa, Elizabeth Orofino e a subsecretária de educação da rede analisada, Dilcelina
Vasconcelos, que se mostrou disposta a acolher e contribuir com a pesquisa.
Faz-se muito pertinente suscitar aqui, considerando essa valiosíssima parceria, entre
academia e educação básica, uma profunda reflexão acerca das dimensões que se atingem
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quando pensamos a inserção do Instituto Multidisciplinar enquanto universidade pública no
seio de Nova Iguaçu, dentro do contexto da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. O que
isso representa? Essa região do estado é formada pela aglomeração de 12 municípios (Itaguaí,
Paracambi, Japeri, Seropédica, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo,
São João de Meriti, Duque de Caxias e Magé), que se aproximam não apenas
geograficamente, mas também (e principalmente) pelas características sociais. Ou seja, são
cidades abandonadas pelo poder público, que registram altos índices de abandono, com
infraestrutura precária, e funcionam, na maioria dos casos, como dormitórios para
trabalhadores que saem de suas casas ainda na madrugada, utilizando meios de transportes
lotados e precários para trabalhar no Centro do Rio de Janeiro e retornam para seus lares
exaustos, apenas para dormir e recomeçarem toda a luta no dia seguinte.
Assim, a presença de um polo universitário público vem transformar esse contexto,
plantando sonhos e possibilidades – dos quais também usufruo – agregando novas
perspectivas a essa população tão carente e marginalizada. É nesse grupo de pessoas que nos
inserimos enquanto professores, mesmo que façamos um movimento contrário, estando ou
adentrando nessas comunidades para realizarmos nosso árduo trabalho de formação.
Especificamente nós, docentes do ciclo de alfabetização do município de Queimados, como a
ferramenta questionário nos atingiu? De que maneira se deu esse processo a partir da parceria
universidade e rede?
A elaboração do questionário, que é composto por 28 questões, obedeceu a critérios
de organização de maneira a favorecer a compreensão dos questionamentos por parte dos
professores participantes, oferecendo respostas consistentes aos pesquisadores, dando conta
de reunir informações pertinentes ao problema exposto. Ele se caracteriza como semiaberto,
contendo, portanto, perguntas abertas (7) e fechadas (21). Essa estrutura deu margem a
respostas simples, mas também fomentou posicionamentos mais contundentes sobre o
assunto, já que possibilitou a dissertação em algumas questões, abrangendo as esferas
pessoal, profissional e específicas do ciclo de alfabetização, na tentativa de considerar o
professor de uma maneira geral. Ou seja, entendemos que não há como separar as vidas
pessoal e profissional dos indivíduos, visto que todos nós somos constituídos de razão e
emoção. Nessa perspectiva, por que isso se torna relevante? O que precisamos refletir acerca
da vida pessoal dessas pessoas para compreendermos como elas se constituem enquanto
profissionais?
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Antes de serem professores, esses sujeitos se constituem como seres humanos. Nesse
sentido, conhecer um pouco mais de suas vidas particulares permite que nos aproximemos do
entendimento sobre o tipo de formação que poderá ser mais potente para contribuir com a
prática dos docentes em exercício. Nesse sentido, em 1988, Nóvoa desenvolveu em Portugal
um método autobibliográfico, promovendo estudos que inserem uma abordagem teóricometodológica que objetiva dar voz ao professor, considerando suas histórias de vida, suas
trajetórias e estimulando suas autobiografias. Em uma perspectiva de compreensão da
metodologia de formação docente, os textos produzidos a partir das experiências de vida de
cada sujeito se tornam uma potência na medida em que se utilizam da memória para resgate
de vivências e promoção de reflexões sobre suas responsabilidades, interiorização com
valores e entendimento de suas significações pessoais. Esse movimento se faz relevante para
que os professores, a partir da análise de seus percursos e particularidades, possam ser
capazes de articular e administrar bem tanto o lado pessoal quanto o lado profissional,
possibilitando a adoção de pensamentos propriamente pedagógicos que a profissão exige.
Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de
compreender em toda a sua complexidade humana e científica. É que ser
professor obriga opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com
a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar a
nossa maneira de ser. (NÓVOA, 1992, p.10)

A partir dessa visão, precisamos estabelecer uma linha de compreensão do sujeito com
o profissional professor, percorrendo os caminhos da profissionalização dessa categoria,
tendo em vista as suas peculiaridades e os percursos desse processo. Para Nóvoa, há três
pontos fortes que caracterizam essa realidade da docência enquanto profissão: o exercício
profissional como ocupação integral; a criação de um suporte legal para o exercício da
atividade sob a forma de licença adequada; e a criação de instituições específicas para a
formação especializada dos professores com a constituição de associações sindicais que
desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de um espírito de corpo e na
defesa do estatuto socioprofissional dessa categoria. A partir desse entendimento de
profissionalização da docência, buscamos identificar quais concepções esses profissionais
construíram, ao longo de suas carreiras, a respeito da alfabetização, do letramento e do ciclo.
Tentamos também compreender como desenvolvem seus trabalhos pedagógicos e de que
maneira se comportam, objetivando a formação plena de seu alunado, visando, ainda,
perceber como agem frente a seus papeis reflexivos, tendo em vista características técnicas,
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científicas e os tipos de habilidades, competências e conhecimentos que possuem o poder de
mobilizar através de suas práticas.
Nesse sentido, faz-se muito importante fomentar espaços de diálogo entre os docentes
no chão da escola para troca de experiências e organizar capacitações que explorem essa
coletividade, tornando o professorado parte ativa e significativa do processo ensino
aprendizagem.

É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das práticas
de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber
pedagógico e científico. A formação passa pela experimentação, pela
inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma
reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de
investigação, diretamente articulados com as práticas educativas. (NÓVOA,
1995, p.28)

Procuramos, portanto, no questionário reproduzido no apêndice deste trabalho, reunir
informações que nos permitissem ter uma visão global do docente, certos de que várias
questões interferem diretamente no desenvolvimento do seu trabalho cotidiano, seja ele em
qual esfera for, principalmente no trato com os pequenos que compõem as turmas do ciclo de
alfabetização da rede de Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.
Após todas essas reflexões fomentadas pelas questões que embasaram este estudo, a
partir da análise do conjunto de dados coletados, buscaremos compreender por que ocorre o
insucesso da alfabetização por ciclo no tocante ao domínio de habilidades da escrita e da
leitura, com a intenção de promoção da criança a um letramento social. Tudo isso, juntamente
com as conclusões pautadas em conversas formais com professores que atuam, mais
precisamente, dentro da unidade escolar na qual nos encontramos, contribuiu para a
construção de um banco de informações que endossaram os objetivos de nossa pesquisa para
buscar responder a questionamentos e inquietudes presenciados com frequência dentro da
unidade escolar, tais como:
―Por que meu terceiro ano é classificado como alfa?‖
―Quem foi a professora dessa turma no segundo ano?‖
―Os alunos não sabem escrever nem seus próprios nomes. Como fazer em um ano o
trabalho que alguém deixou de fazer nos dois anteriores?‖
―Que tipo de trabalho deve ser desenvolvido para recuperar o tempo perdido?‖
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Todo o material foi documentado e, juntamente com as respectivas análises,
organizado mediante elaboração de relatório, tornando-se componentes primordiais e
indispensáveis do estudo monográfico que construímos. Os nomes utilizados neste trabalho
são fictícios, de modo
a

preservar

identidade

a
dos

participantes.
Questionário
aplicado:
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Caracterização dos sujeitos da pesquisa: análise dos dados

No presente capítulo, buscaremos, através de um olhar sensível e responsável, analisar
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e detalhar os dados coletados no transcorrer da pesquisa, discutindo o resultado apresentado,
visando encontrar pistas que possam contribuir para elucidar as angústias e inquietudes que
deram origem a este estudo. Para isso, procuraremos interpretar a visão do professorado sob
uma ótica que se aproxime da realidade por ele vivenciada, da qual também fazemos parte,
considerando as peculiaridades da rede, seus limites estruturais e o contexto no qual se insere
enquanto município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Nessa perspectiva, o que é ser
professor na rede de Queimados/RJ? Quem são os docentes que constituem essa rede?
A primeira indagação do questionário (vide apêndice) contribui para que possamos
iniciar a proposta de traçar um perfil desses profissionais, trazendo-nos um dado recorrente,
porém interessante, sobre o gênero predominante entre eles. Em um universo de cento e vinte
três docentes alcançados, cento e dezenove se declararam do sexo feminino, enquanto apenas
quatro se declararam do sexo masculino. O que isso quer dizer? Por que o magistério está
repleto do sexo feminino? Podemos observar, nesse sentido, a confirmação de um fenômeno
chamado feminilização do magistério, que ocorre a partir do final do século XIX.
Na visão de Tambara (1998), esse movimento representa uma sobreposição de gênero,
em que se aproxima a docência do tato natural da mulher para lidar com a criação, ou seja,
assemelha-se a prática profissional ao trabalho doméstico e às características femininas como
fragilidade e dependência. Em outro ponto de vista, Almeida (1998) defende que o
movimento diz respeito à expansão da mão de obra feminina no campo do trabalho ligado a
escolas e sistemas educacionais. A frequência em escolas Normais e as questões culturais
também favoreceram. Em uma terceira visão, Campos (2002) reflete acerca desse fenômeno
enquanto reflexo do desprestígio do magistério frente um contexto histórico do processo de
formação desses cursos e a adesão de moças das camadas populares que eram mal
remuneradas e pouco qualificadas. Silva (2002), por sua vez, concebe esse processo como
resultado de luta das mulheres para se afirmarem profissionalmente.
É relevante considerar o contexto em que essa questão surge como parte constituinte
da história, entendendo o que, de fato, acontecia nesse período (fim do século XIX), em que
se fomenta uma discussão acerca da implantação da democratização e da nacionalização,
visto que o país lutava contra as amarras da monarquia. Entendendo que o processo de
reversão dessas questões passaria pela preparação dos homens para o trabalho livre, surgem
estratégias que visavam possibilitar o sucesso desses objetivos:
Para que a escolarização se democratizasse era preciso que o professor
custasse pouco: o homem, que procura ter reconhecido o investimento na
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formação, tem consciência de seu preço e se vê com direito à autonomia —
procura espaços ainda não desvalorizados pelo feminino. Por outro lado, não
se podia exortar as professoras a serem ignorantes, mas se podia dizer que o
saber não era tudo nem o principal. Exaltar qualidades como abnegação,
dedicação, altruísmo e espírito de sacrifício e pagar pouco: não foi por
coincidência que este discurso foi dirigido às mulheres. (CATANI, 1997, p.
28-9).

No entanto, a luta que se travaria a partir daí, analisando o contexto do momento, seria
contra o grande índice de analfabetismo, que, segundo Soares (1999), significa ―aquele que
não conhece o alfabeto, que não sabe ler nem escrever‖, a partir do acréscimo do prefixo de
negação ―A‖ e do sufixo referente ao modo de pensar ―ISMO‖ à palavra alfabeto. Assim, ao
pé da letra, significa aquele que não sabe nem o alfa, nem o beta – alfa e beta são as primeiras
letras do alfabeto grego. Em outras palavras: aquele que não sabe o bê-a-bá. Nessa
perspectiva, faziam-se necessários, portanto, investimentos para a criação de novas
instituições de educação e, consequentemente, a ampliação da mão de obra. Isso, unido às
grandes batalhas travadas pela não repressão e opressão feminina, possibilitou o ingresso das
mulheres na profissão do magistério, não por reconhecerem sua importância ou por
valorização da igualdade de gêneros, mas sim para satisfazer interesses políticos da época,
além de aproveitar a situação para conformar a sociedade machista, delimitando um possível
espaço de atuação para elas:

Acompanhando o processo de inserção das mulheres no magistério e a sua
influência aos bancos das escolas normais, podemos perceber claramente
uma ação de enquadramento às normas morais dominantes. Essa ação se
consubstanciou em discursos e práticas que conformavam toda a
possibilidade de atuação das mulheres nesse espaço acadêmico ou
profissional (VILLELA, 2000, p. 121).

Atualmente, precisamos refletir, dentro do nosso contexto, o que representa ser
professora mulher na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, considerando os limites e as
possibilidades que se implicam nessa profissão dentro do espaço no qual ela se insere em um
número tão significativo. Que estrutura de trabalho, portanto, as mulheres professoras de hoje
encontram dentro da rede de educação de Queimados? Ser professora e mulher continua
representando, como vemos se arrastando no desenrolar da história, grandes lutas travadas
por respeito e condições de igualdade. De 2012, data do último concurso, até os dias atuais,
temos acompanhado de perto o desenvolvimento das políticas educacionais do município de
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Queimados, concomitantemente com as formações do PNAIC e com os investimentos
financeiros que reajustaram os salários de maneira a superar os atrasos causados pela
estagnação dos rendimentos durante muito tempo. Hoje, a secretaria busca cada vez mais
estreitar laços com o chão da escola por meio do contato direto com os docentes, pautando-se
em uma relação cada vez mais dialógica, e os salários dos funcionários, mesmo em tempos
difíceis, estão em dia.
O que queremos dizer com tudo isso? Será que a rede chegou à perfeição? Evidente
que não. Porém, o que se pode evidenciar, é uma postura que representa uma nova construção
política, que insere educadores de formação no âmbito administrativo, visando estreitar laços
entre a burocracia administrativa e a prática docente.
Nessa perspectiva, quanto mais a rede conhecer seus profissionais e esses
estabelecerem uma aproximação com ela, mais leve vai ficando o caminhar, visto que há um
elo de apoio entre eles antes inexistentes. Assim, na construção do entendimento sobre a
realidade no ciclo de alfabetização referente à idade dos participantes, evidenciamos que
quase 40% dos professores regentes estão acima dos quarenta anos. Isso significa dizer que
essas pessoas têm seus estudos formativos baseados em teorias desenvolvidas entre as
décadas de 60 e 70, que considerava a alfabetização enquanto um processo mecânico de
codificar e decodificar códigos (GOULART, 2001). Ou seja, um trabalho que privilegia
aspectos como a relação grafia e som, preceptivos e motor, desconsiderando o significado,
como se a linguagem fosse algo externo à criança, devendo, portanto, partir-se de coisas mais
simples (letras) até se chegar às mais complexas (frases e textos).
Nesse sentido, provavelmente, foram alfabetizadas com os métodos tradicionais, que
acreditavam que o sucesso do processo estaria na realização de exercícios de prontidão,
repetição e memorização. Assim, considerando o fato de que os sujeitos são fruto da sua
interação com o meio (VIGOTSKI, 1998), constituindo-se, portanto, de suas vivências que
vão formando sua personalidade, eles ainda carregam, de alguma maneira, marcas dessa
experiência, que podem interferir na forma como conduzem seu trabalho dentro da sala de
aula.
Assim, vai se configurando um quadro de profissionais formado por mulheres de meia
idade, na ampla maioria. Porém, quais as demandas que estão atreladas à vida pessoal dessas
docentes? As perguntas de número três e quatro geram dados significativos acerca dessa
abordagem, pois retratam uma realidade de mais de 52% delas serem casadas e,
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aproximadamente, 56% terem filhos. Essas informações nos ajudam a pensar essas mulheres
professoras como um todo, que, como a maioria dos trabalhadores assalariados, precisam
dividir seu tempo entre as várias funções que lhes competem, dando conta de suprir as
necessidades de suas famílias, sendo assim, também por elas responsáveis, dividindo um
papel de provedora, antes dito pela sociedade como essencialmente masculino.
O dado obtido no questionamento de número cinco vem agravar ainda mais essa
situação quando nos diz que apenas 27% desses professores residem no município que
trabalham, ou seja, 73% deles necessitam se deslocar de outras cidades para as unidades
escolares onde são lotados.
Como se não bastasse, quase 50% atuam em outras redes de ensino, aumentando
consideravelmente o nível de desgaste físico e psicológico, evidenciando um problema social
brasileiro que atinge as classes menos favorecidas no tocante a busca por melhores salários, e,
consequentemente, melhores condições de vida. Já que uma única matrícula não gera
remuneração digna, os cidadãos da sala de aula normalmente se aventuram em mais de um
ambiente de trabalho. A união de todos esses fatores causa impactos diretos no desempenho
desses profissionais, pois os levam ao desenvolvimento de patologias causadas
principalmente pelo constante estresse ao qual a categoria é submetida cotidianamente,
mesmo sendo essa uma:

[...] profissão louvável, que merece respeito e consideração pela nobre
missão, de quem a exerce, de transmitir conhecimentos aos alunos.
Infelizmente, ocorreu uma deterioração das condições da formação e da
prática profissional do professorado no Brasil, hoje tão desvalorizada no
próprio universo acadêmico, na mídia e na sociedade em geral. Diversos
trabalhos na literatura mundial mostram que ser professor é uma das
profissões mais estressantes na atualidade (MELEIRO, 2002, p. 15).

Nesse contexto de desvalorização do magistério, que tipo de relação empregatícia a
rede de Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, estabelece com seu
professorado? Qual o tempo dessa relação? São questões pertinentes para que possamos
dimensionar, através de uma reflexão acerca da organização do trabalho, a que tipos de
formações, de acordo com o tempo, foi possível ter acesso, considerando-se que o sucesso
das práticas pedagógicas está intimamente ligado à continuidade de metas traçadas em
parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação e os professores, viabilizando mudanças
significativas a longo prazo, com foco na melhoria da educação ofertada tendo em vista o
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melhor rendimento do aluno, que se constitui como alvo principal. Assim, o que constatamos
é que aproximadamente 63% dos docentes regentes das classes do ciclo de alfabetização são
provenientes do último concurso, realizado no ano de 2012, configurando, portanto, um
quadro de funcionários novatos na rede. Ou seja, podemos considerar que o processo de
estruturação do ciclo de alfabetização encontra-se em pleno desenvolvimento, agora em
condições mais reais de se atingir um bom resultado, visto que 97% desses profissionais são
efetivos.
Partindo-se desse princípio, qual a situação real desses docentes efetivos no que se
refere ao nível de formação? Faz-se relevante, portanto, conhecer e analisar o perfil
profissional dos docentes através do levantamento de seu nível de formação. Nessa
perspectiva, constatamos que 58% desses profissionais possuem curso superior; pouco mais
de 20% se especializou em uma pós-graduação; e aproximadamente 21% possui apenas o
Ensino Médio, na modalidade Curso Normal. Contudo, ressaltamos que, desses 21% que não
têm ensino superior, 19% se disseram interessados em cursar uma faculdade. É importante
retomar, nesse momento, a discussão do início deste capítulo, quando nos posicionamos a
respeito da segunda questão levantada pelo questionário sobre a idade dos professores (que se
concentra a partir dos quarenta anos).
Unindo essas duas informações ao resultado da análise da questão de número treze –
que trata da forma pela qual eles iniciaram seu trabalho no ciclo de alfabetização, que nos
mostra que apenas 44% dos professores estão nessa área de atuação por afinidade e opção,
enquanto que 53% foram levados a estarem no ciclo por outras razões –, somos levados a
pensar, mais uma vez, sobre as práticas pedagógicas que estão permeando o trabalho dentro
dessas salas de aula.
Assim, podemos concluir que, apesar de o nível de formação dos professores ser
consideravelmente bom, a qualidade do trabalho desenvolvido pode estar comprometida, pois
a probabilidade desses profissionais, já em uma idade de maturidade, não estarem satisfeitos
ou não terem encontrado afinidade com o trabalho desenvolvido na alfabetização é bem
significativa. Aliamos tudo isso às péssimas condições de trabalho: escolas em áreas de risco,
afastadas

do

centro,

transportes

precários,

baixos

salários,

falta

de

parceria

escola/secretaria/professores, burocratização excessiva do processo educativo. Outros
problemas surgem quando pensamos nas condições em que alguns desses profissionais se
formaram:
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 formação inicial ofertada de forma insuficiente;
 formação em nível superior em cursos de Pedagogia em algumas instituições privadas
que constituem seu corpo docente sem atender a redação da LDB 9394/1996, que diz,
em seu artigo 52, capítulo II, que um terço do corpo docente, pelo menos, deve ter
titulação acadêmica de Mestrado ou Doutorado;
 formação em algumas instituições públicas que deixam a desejar no quesito
quantidade de disciplinas voltadas para fomentar conhecimentos acerca das temáticas
da alfabetização e do letramento, além de não ministrarem o ensino de Língua
Portuguesa de forma a favorecer o entendimento a respeito do exercício potente da
mediação enquanto promotora de questionamentos e autonomia no processo de
aquisição da linguagem, tornando o processo ainda mais doloroso.

Nesse sentido, levando em consideração o próprio posicionamento do professorado,
quando relatam as condições pelas quais chegaram ao ciclo, indagamo-nos acerca do fato
desses problemas refletirem negativamente em suas práticas, pois, como nos afirmam
Cordeiro-Alves (1991), Harker et al. (1998), Jesus (2005); Pedro; Peixoto (2006) e Pedro
(2011), há um crescente aumento no nível de insatisfação envolvendo o trabalho docente, que
se torna perceptível através de seu desempenho e seu comprometimento. Isso está
diretamente relacionado com as pressões impostas sobre eles, associadas a fatores referentes
às péssimas condições que implicam no exercício da docência, causando, como já
salientamos em outro momento, estresse e desgaste (JOHNSON et al., 2005).
Diante dessa realidade dura, que postura a SEMED toma com relação ao incentivo de
seus docentes a alçarem novos voos e buscarem capacitação, especialização e
aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas, tentando com isso aumentar sua autoestima e
a qualidade do ensino ofertado? Essa secretaria viabiliza o acesso de seus profissionais à
universidade pública? Considerando essa ótica, procuramos entender, através das respostas
geradas pela questão onze do questionário de pesquisa, como aconteceu a divulgação do
programa PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores) na rede, acreditando que
uma propaganda bem feita gera frutos incomensuráveis. No entanto, um número significativo
(aproximadamente 51% dos docentes) afirmou não ter tido conhecimento sobre o programa,
o que nos faz acreditar que as políticas de ampliação do nível de formação dos profissionais
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da educação se ampliaram (antes da atual crise a qual assola o país). Porém, não foram
devidamente difundidas no contexto da rede. Isso tem que ser repensado, pois a educação é
um processo coletivo, onde sistemas e docentes devem estabelecer canais de comunicação,
trocas e incentivos à formação, principalmente no âmbito do ensino superior, no caso
daqueles que ainda não tiveram acesso.
Considerando o quadro onde se desenha o papel de cada esfera, o que o professorado
dessa rede sabe ou quer saber acerca da temática ―alfabetização‖? Nos trâmites legais, que
documentos regem e norteiam o trabalho nesse segmento da educação? A partir da análise dos
dados obtidos, os docentes nos mostram estarem bem informados a esse respeito, já que
quase 87% deles nos afirmam conhecer algum documento sobre alfabetização e,
aproximadamente 81% relatam terem passado por alguma formação específica para
alfabetizadores. Essas informações são muito significativas para o trabalho docente, visto
que:
...a obtenção de conhecimento é o resultado da própria atividade do sujeito...
E o professor aprisionado na forma de um métodos/receita não permite nem
ao aluno nem a si próprio a aventura de descobrir caminhos (SAMPAIO,
2008).

Nesse movimento de construir e desconstruir conhecimentos, é importante
compreendermos qual é a visão que esse professorado da rede de Queimados tem sobre o
ciclo de alfabetização, tendo em vista que tratam do seu local de direito. Assim, através da
análise dos dados coletados, podemos construir uma linha de raciocínio pautada nas ideias
exteriorizadas pelos próprios docentes. Chama atenção a infinidade de definições diferentes
que utilizam para definir ciclo de alfabetização, mas que, no fim das contas, irão caminhar
sempre na mesma direção.
A construção do conhecimento referente à aquisição da escrita e da leitura aparece
bastante como sendo objetivo fundamental do sistema de alfabetização por ciclo, que visa, a
partir do olhar deles, uma formação plena do indivíduo. Ou seja, atua em seus aspectos
cognitivos, sociais, afetivos, buscando capacitar o aluno a ler, escrever e interpretar variados
gêneros textuais, tornando possível sua vivência em meio à cultura letrada, além de
desenvolver habilidades de cálculos, através da organização de estratégias sistematizadas e
distribuídas dentro dos três anos destinados ao ciclo. Tudo aconteceria respeitando-se as
individualidades e os limites dos sujeitos, a partir da concepção de que todos aprendem, mas
1100

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

cada um aprende no seu tempo. Ilustrativamente, aparece uma comparação do ciclo com um
prédio divido em três andares, que comportam cada um seus apartamentos próprios, com
moradores específicos, apresentando características particulares, assim como ocorre na
organização do trabalho pedagógico no sistema de alfabetização por ciclo, que introduz,
aprofunda e consolida habilidades relacionadas à formação plena dos sujeitos, seu
desenvolvimento global acerca da aquisição da leitura e da escrita.
Entretanto, alguns posicionamentos nos deixam intrigados no sentido de expressarem
uma ideia muito simplista da concepção de ciclo de alfabetização, reduzindo-o ao período
destinado à aquisição da leitura e da escrita, correndo o risco de se adotarem métodos
limitados que representem um retrocesso na forma de se alfabetizar, como no início do século
XX. O que talvez mais nos inquieta é a sensação de que algo esteja faltando. Há a
necessidade de um aprofundamento no entendimento da proposta inicial do sistema de
alfabetização por ciclo que as respostas não nos permitem enxergar, ou, de fato, não
apresentam. Ou, ainda, projetam uma ideia de distância entre o que se diz e o que se quer
dizer; o que se sabe e o que, de fato, se deveria saber. Como podemos ver nos exemplos
abaixo:
Professora Camila - ―Abrange três anos iniciais do ensino fundamental em que ao
final do ciclo, no terceiro ano, o aluno deve estar alfabetizado.‖
Professora Juliana - ―Primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental sem o intuito de
reprovação. Tem por finalidade alfabetizar.‖
Professora Cleuza - ―Período onde foca-se na aquisição da leitura e da escrita.‖
Professora Ana Maria - ―Tempo reservado para a alfabetização, exclusivo.‖
Professora Carmem - ―É o período do processo ensino-aprendizagem que começa no
primeiro ano e termina no terceiro ano.‖
Professora Rute - ―É um processo de alfabetização em que as crianças passam nas
primeiras séries iniciais (primeira até terceira).‖

O que essa estrutura de respostas pode nos dizer? Como pensar o nível de
aprendizagem dos alunos do terceiro ano do ciclo de alfabetização a partir desses
posicionamentos? Em nossa busca por entender o que ocorre com as atuais turmas do terceiro
ano do ciclo, percebemos que analisar essa problemática fora do contexto do ciclo de
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alfabetização seria ineficaz, no sentido de que a compreensão de todo o processo é que nos
garante a construção de um resultado. Assim, essa questão talvez funcione como ponto chave
na resolução da temática apresentada nessa pesquisa e conduzirá, juntamente com todos os
subsídios fornecidos pelos dados, nosso trabalho, que procura ser o mais cauteloso possível
na tentativa de elucidar os fatos. Cientes, portanto, do entendimento construído pelos
professores da rede sobre o sistema de alfabetização por ciclo, precisamos levar em
consideração a forma como eles o concebem e seus conhecimentos apresentados sobre os
objetivos propostos para o segmento no qual se inserem.
Assim, a partir dessa concepção, que limites e possibilidades podem apontar no
direcionamento do trabalho no ciclo? Como sabemos, a educação pública, de um modo geral,
é desafiadora no sentido de oferecer condições de trabalho adequadas ao desenvolvimento de
práticas pedagógicas diversificadas. Os relatos registrados a partir desse questionamento vão
ao encontro dessa temática, quando nos trazem, enquanto limites, para a maioria dos
professores, problemas como: a falta de recursos, de estrutura física – salas de aula
superlotadas, com níveis de conhecimento diversos (heterogêneas); desinteresse por parte das
famílias em compartilhar da vida escolar de seus filhos – a situação social do aluno; a
articulação da equipe pedagógica enquanto ponto de apoio. Tudo isso, somado ao isolamento
das escolas, vai na contramão de ações que potencializem o trabalho no ciclo de
alfabetização.
Entretanto, o professorado, aponta alguns caminhos ao relatar a existência das
possibilidades que ainda sim conseguem visualizar na sua perspectiva de trabalho dentro do
ciclo de alfabetização. Esse é um movimento que promove esperança, que só pode ser
protagonizado por um olhar de quem ainda acredita que é possível se fazer a diferença no
―chão‖ da sala de aula. Quando um docente nos diz que vê como possibilidade do seu
trabalho a inclusão social do aluno, ele nos exterioriza a sua vontade de promover mudanças,
de se implicar com a realidade, de dar significado à sua prática, estabelecendo uma relação
íntima com o que nos prega a práxis educativa quando nos remete ao seu conceito real,
definido, segundo (FREIRE, 1987), como sendo a capacidade de o sujeito de atuar e refletir,
isto é, de transformar a realidade de acordo com as finalidades delineadas pelo próprio ser
humano e concebendo uma teoria pedagógica a partir da medicação e da dialética.
Assim, juntamente com o desejo de contribuir para a transformação da sociedade,
iniciando pelas nossas crianças, poderíamos citar ainda como possibilidades, na concepção
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dos docentes dentro do ciclo de alfabetização, o que nos traz suas falas, que podemos ver a
seguir:
Professora Doralice - ―Podem-se utilizar os métodos que os educadores acharem adequados
para a realidade de cada turma.‖
Professora Flávia - ―Desenvolver a leitura e escrita, o pensamento lógico matemático e
aguçar a criatividade.‖
Professora Mírian - ―Despertar o gosto pela leitura, possibilitar que o discente seja autor e
atue de maneira ativa no processo de aprendizagem.‖
Professora Renata - ―Construir a aprendizagem de forma significativa, onde o aluno é autor
do conhecimento.‖
Professora Ana Paula - ―Explorar ao máximo vários gêneros textuais de forma
contextualizada, participativa e criativa.‖
Professora Sandra - ―Reforço escolar e recuperação paralela.‖
Professora Júlia - ―Discentes motivados com a participação de toda a equipe escolar.‖
Professora Priscila - ―Trabalhar de maneira lúdica facilitando a alfabetização.‖
Professora Antônia - ―Leitores e escritores da sua própria história e formar cidadãos
pensantes.‖
Professora Gisele - ―Garantir e proporcionar um ambiente alfabetizador e o contato do aluno
com o mundo letrado.‖
Professora Letícia - ―Compartilhar ideias e atividades pedagógicas e incluir laboratório de
informática.‖
Professora Eliete - ―Propostas mais articuladas.‖
Professora Joice - ―Acompanhamento dos alunos incluídos, pelo menos dois professores por
turma, além dos extraclasses, parcerias com universidades e escolas de curso normal e
cumprimento da lei 1/3 de planejamento.‖

São relatos carregados de significados que demonstram, por um lado, profissionais
que acreditam que é possível colocar em prática uma alfabetização de qualidade, plena, em
que os alunos sejam constituídos de seus direitos, com dignidade, tendo suas particularidades
respeitadas e assumindo seu lugar de fala dentro do processo ensino-aprendizagem,
preparados para atenderem às demandas sociais da escrita e da leitura. Esses relatos também
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emitem as vozes dos docentes como desabafo, apelo, reivindicação por melhores condições
de trabalho, estrutura física e humana. Percebemos, nessa perspectiva, que, entre o real e o
ideal, Queimados, como os outros municípios pobres da Baixada Fluminense do Rio de
Janeiro, ainda enfrenta muitos desafios na oferta de uma educação pública de qualidade.
Apesar de todas as dificuldades já relatadas, os docentes, enquanto profissionais
comprometidos, seguem na luta, procurando desenvolver o seu trabalho com autonomia na
aplicação dos métodos que julgarem pertinentes ao processo de formação plena de seus
alunos, que atendam às necessidades daqueles que apresentem dificuldades de aprendizagem,
respeitando as diretrizes e contribuindo com a promoção do acesso aos diferentes gêneros
discursivos (BAKHTIN, 1997). Os professores demonstram, ainda, a busca pela união de
todos os setores envolvidos na formação, entendendo o sistema de ensino como uma cadeia
de esforços em prol de atender às demandas geradas pelas peculiaridades dos indivíduos,
caminhando cada vez mais para a democratização da educação, em que a individualidade e a
falta de diálogo deem lugar à coletividade e à troca de ideias. Isso nos leva a pensar, a priori,
na administração das unidades escolares dos sistemas públicos de ensino. Como é possível,
para o início de uma mudança significativa, transformar uma direção vertical e autoritária,
que é o que mais presenciamos hoje nas escolas, em gestão democrática e participativa?

Abrindo mão de trabalhar num sistema de relação vertical. Gerir não é
mandar no outro. Os meios têm de ser adequados aos fins. E a finalidade da
Educação, para mim, é formar indivíduos e cidadãos. Ora, isso sim é um
objetivo democrático. Então, as maneiras eleitas para atingi-lo não podem
ser contraditórias a essa meta. Parece-me muito mais interessante uma escola
em que as decisões e as responsabilidades estão a cargo de um coletivo - e
não ter apenas uma pessoa respondendo por tudo. Minha proposta é a
formação de um conselho com quatro coordenadores: administrativo,
financeiro, pedagógico e comunitário. Vi uma estrutura parecida a essa numa
instituição da rede pública na cidade de São Paulo no início dos anos 2000. A
diretora montou um colegiado com as duas coordenadoras e a vice-diretora.
Antes de tomar qualquer decisão, ela conversava com essa equipe. (PARO,
2012)

O relato do professor Vitor Henrique Paro chama atenção para uma incrível
possibilidade, perfeitamente atingível quando há a vontade de se trabalhar horizontalmente,
valorizando o coletivo e o diálogo como ferramentas para potencializar o trabalho, não só no
ciclo de alfabetização, mas também em todos os segmentos dentro do âmbito da unidade
escolar. No entanto, dentro de nossa rede, será que a organização do processo ensino1104
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aprendizagem já avançou nesse sentido? Qual a principal dificuldade encontrada no trabalho
com o ciclo de alfabetização? A professora Yara desabafa acerca dessa questão: ―Alfabetizar
todos os meus alunos. Sinto-me, sinceramente muito frustrada, quando, ao final do ano letivo,
vejo que não consegui contemplar a todos.‖ Fica claro nesse relato que a forma como o
trabalho no ciclo vem sendo concebido gera transtornos tanto para os alunos quanto para os
professores em uma perspectiva que procura cada vez mais fazer do professorado a única
parte responsável pelos fracassos dos alunos.
Juntamente com essa problemática, ―embora nossa intenção fosse construir uma
prática alfabetizadora que levasse em conta o ponto de vista de quem aprende e o processo
vivido na elaboração dos conhecimentos sobre a escrita‖ (SAMPAIO, 2008), podemos pensar
algumas questões que vão dificultando o desenvolvimento do processo de construção desse
conhecimento dentro do ciclo de alfabetização na visão dos responsáveis por reger esse
trabalho que se repetem em seus posicionamentos. Os relatos caminham em diversas
direções. Vejamos:
 Falta de estrutura física (Fala da Professora Glória - ―Falta de estrutura física da
escola/sala de aula, falta de suporte para o trabalho com os alunos especiais, turmas
cheias e falta de materiais pedagógicos.‖);
 Falta de pessoal (Fala da Professora Leonor - ―Falta de material de apoio e
profissionais envolvidos e qualificados.‖);
 Pouca participação da família (Fala da Professora Aparecida - ―O trabalho do ciclo
se efetiva com participação do sujeito, escola e família. Ao enfraquecer algum desses
elementos, o processo de alfabetização poderá ser prejudicado.‖);
 Indisciplina (Fala da professora Ângela - ―A maior dificuldade encontrada é a
indisciplina que influencia diretamente no desenvolvimento da aprendizagem das
turmas que são heterogêneas.‖);
 Superlotação (Fala da Professora Ana Maria - ―O grande número de alunos em sala
de aula.‖ e Fala da professora Rute - ―A quantidade de alunos por turma (superior a
30).‖);
 Falta de suporte com alunos especiais (Fala da Professora Cleuza - ―Falta de
materiais para um trabalho mais lúdico, turmas cheias, falta de recursos e orientação
para trabalhar com os alunos com necessidades especiais.‖);
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 Desnivelamento dos alunos (Fala da professora Penha - ―Dar atenção individual a
cada aluno, pois o grau de dificuldade (avanço) é diferente, além dos portadores de
necessidades especiais (alunos inclusos).‖);
 Violação do direito a 1/3 de planejamento (Fala da professora Rosa - ―Falta de
recursos para desenvolver um bom trabalho e falta de 1/3 de planejamento.‖ e fala da
professora Helen - ―Organizar materiais para aulas.‖);
 Precariedade na oferta de formação continuada (Fala da professora Luana ―Trabalho com alunos especiais, realização de recuperação paralela e falta de oferta
de formação continuada de qualidade.‖);
 Distorção do conceito de ciclo (Fala da professora Bianca - ―O trabalho, muitas
vezes, não é consolidado no ano anterior, de acordo com as habilidades/capacidades
que precisam estar, deixando-as para o ano seguinte.‖);
 Habilidades não desenvolvidas corretamente dentro dos anos específicos (Fala da
professora Vanessa - ―A maior dificuldade é trabalhar com a turma ainda no início do
processo de alfabetização, já estando no último ano do ciclo onde já deveriam estar
alfabéticos.‖);
 Quebra da sequência do trabalho (Fala da professora Adriana - ―Dar sequência ao
trabalho. Na maioria das vezes iniciamos a alfabetização e não temos a oportunidade
de dar continuidade.‖);
 Realidade sociocultural dos alunos (Fala da professora Carmem - ―A realidade
sociocultural dos alunos e a falta de estrutura familiar.‖), entre outros.

O que, então, as falas dos docentes, através dessa infinidade de colocações nos dizem
implícita ou explicitamente? A impressão é a de que estamos à beira do caos. É uma sensação
normal quando levamos em consideração pontos negativos sobre qualquer assunto. Porém, ao
se tratar da oferta de educação às crianças de classes populares, essas questões devem ser
encaradas com seriedade e criticidade, sendo entendidas como componentes que podem
contribuir para o entendimento dos problemas enfrentados pela alfabetização organizada
dentro de uma perspectiva de ciclo no contexto da rede do município de Queimados, que não
foge à regra na oferta da educação. Como nos alerta Freire (1984): ―seria na verdade uma
atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação
que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica‖.
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Dessa maneira, considerando os entraves que provocam tais dificuldades enumeradas
pelos profissionais do chão da sala de aula, como deveria transcorrer o trabalho no ciclo de
alfabetização? Que práticas pedagógicas devem permear essa dinâmica? Primeiramente, o
entendimento de que o terceiro ano é o período de consolidação das habilidades introduzidas
e aprofundadas nas etapas anteriores deve estar claro para os professores que com ele atuam.
Em segundo lugar, é preciso compreender através de que métodos será possível realizar a
consolidação desse conhecimento adquirido, levando-se em conta que as turmas se
configuram por uma heterogeneidade expressiva que precisa ser considerada, tendo em vista
a variedade de níveis com os quais o professor deverá lidar para mediar a aprendizagem.
Nesse sentido, atividades adequadas a esses diferentes níveis se fazem
imprescindíveis, assim como a exploração de diferentes gêneros textuais para dar suporte à
construção desse conhecimento através da exploração da zona de desenvolvimento proximal
(VIGOTSKI, 1987). Dentro dessa perspectiva, os alunos se tornam potência na evolução da
aprendizagem do outro, valendo-se das estratégias do trabalho em grupo, da implementação
de projetos significativos e conjuntos, articulados com as reais necessidades da comunidade,
sendo que a organização desses procedimentos deverá ser direcionada por uma parceria
professor/orientação/gestão/comunidade.
Existe ainda a necessidade de pensarmos acerca das peculiaridades que envolvem o
terceiro ano do ciclo, até mesmo porque é exatamente isso que conduz a nossa problemática
dentro da presente pesquisa. Assim, a fala do professor Pedro, que diz que esse período
―deveria ser o fechamento do ciclo de alfabetização, onde os alunos fossem capazes de ler,
interpretar e produzir pequenos textos, porém, raramente as turmas chegam ao terceiro ano
alfabetizadas (no nível alfabético)‖ se torna pertinente, embora não expresse as práticas
pedagógicas que deveriam permear o trabalho nessa fase do ciclo. Ou seja, essa opinião
representa uma concepção que vai de encontro com nossas angústias e desafios, ao passo que
foge ao que se espera: se o terceiro ano é destinado à consolidação do trabalho de
alfabetização, os alunos não chegam com as competências necessárias desenvolvidas, o que
quer dizer que as práticas pedagógicas, além de darem conta de consolidar um processo,
precisam ser ampliadas, visando contemplar outros objetivos antes de chegarem, de fato, a
consolidar o processo de alfabetização.
Nessa perspectiva, a sacada de mestre possa estar no fato de se perceber que as
mesmas práticas que consolidam um trabalho podem ser as que ampliam visões daqueles
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alunos que, por algum motivo, não apresentam as habilidades necessárias para conclusão do
processo de alfabetização. Assim, o professor deve fazer das situações adversas suas aliadas,
promovendo uma interação entre alunos de níveis diferentes – zona do desenvolvimento
proximal (VIGOTSKI, 1987), realizando atividades coletivas, estimulando a cooperação e
organizando suas aulas a partir de assuntos que fazem parte do cotidiano dos educandos e
explorando o maior número de gêneros textuais possíveis, sempre atento ao seu ambiente de
trabalho, para que este amplie as possibilidades.
É importante ainda compreender que a alfabetização não tem receita, mas tem
princípios (CORSINO, 2000), que podem ajudá-lo a dar consistência ao seu trabalho e
aproximar suas práticas das reais necessidades de seus alunos na direção de uma superação
das dificuldades do processo ensino-aprendizagem no sistema de alfabetização por ciclo,
como nos explicita o professor Adhemar, ao dizer que o trabalho no terceiro ano precisa
ocorrer ―com o desenvolvimento de metodologias dentro do contexto do planejamento,
adaptadas à realidade dos alunos para tentar suprir as dificuldades.‖
Nesse sentido, constituindo o corpo de profissionais que atuam em um segmento da
educação voltado para a alfabetização, os professores do ciclo devem ter a clareza de seus
objetivos e estar certos dos processos com os quais estão trabalhando com seus alunos. Nessa
perspectiva, o que o professorado da rede de Queimados entende por alfabetização e
letramento? Analisando a contribuição dos docentes, por meio do questionário aplicado,
fizemos o levantamento de algumas concepções que refletem, direta ou indiretamente, no
trabalho desenvolvido, já que uma interpretação equivocada desses conceitos significaria a
falta de práticas adequadas e o desdobramento de uma série de questões implicadas entre o
resultado pretendido e o resultado, de fato, alcançado. Assim, de uma maneira geral, os
professores procuram separar alfabetização de letramento, compreendendo os dois processos
como sendo diferentes, mas interdependentes entre si. Por essa ótica, podemos salientar que:
Encontram-se muitos trabalhos sobre os saberes docentes, mas poucos sobre
como a prática mobiliza esses saberes na hora de propor metodologias e
ações para alfabetizar. Fala-se muito do fracasso ou sucesso no processo de
alfabetização, mas pouco sobre como os professores têm lidado com a
mudança dos paradigmas teóricos no campo da alfabetização e em nenhuma
delas ocorre o processo de pesquisa atrelado à formação. (SANTO, 2010, p.
33).

Contudo, os professores, em uma grande parte, discorrem acerca da alfabetização
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como sendo o conjunto de ações que visa à codificação e a decodificação da linguagem
escrita, como podemos ver na fala da professora Sara que diz que ―Alfabetização é
reconhecer códigos e decodificar letras e fonemas e letramento diz respeito aos usos e às
funções da escrita, à leitura do não verbal e à interpretação de entrelinhas.‖. Ou, ainda, na fala
da professora Dulce, que define: ―Alfabetização: decodificar. Letramento: perceber e
compreender.‖. Essas afirmações caminham em uma construção do conceito de linguagem
enquanto um código a ser decifrado; entretanto, é fundamental provocarmos uma reflexão
sobre uma concepção linguística entendida a partir de uma perspectiva discursiva, em que o
discurso seja a língua em sua integridade concreta e viva (BAKHTIN, 2008).

Desse ponto de vista centrado no interacionismo linguístico, alfabetização
designa o processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita entendidas
como atividade discursiva, que depende diretamente das relações de ensino
que ocorrem na escola, especialmente entre professor e alunos. A perspectiva
interacionista propõe, portanto, uma forma de compreender como se ensina e
se aprende a língua escrita e comporta uma nova didática da leitura e escrita,
centrada no texto e na qual se relacionam os diferentes aspectos envolvidos
nesse processo discursivo: por que, para que, como, o que, quando, onde,
quem, com quem ensinar e aprender a língua escrita. (LUCIO, 2016).

Assim, o processo de alfabetização que desconsidera esses princípios reduz o ensino
da escrita a uma técnica simplista, desarticulada da realidade, distante, portanto, da práxis que
conduz a educação por um caminho de liberdade. Os perigos associados a esse modo de
condução do trabalho se exteriorizam nos problemas enumerados dentro do processo ensinoaprendizagem, principalmente quando pensamos nas questões referentes à indisciplina, à
repetência, à evasão e ao analfabetismo funcional, corroborando para o aprisionamento dos
indivíduos em suas desiguais e cruéis situações de vida, funcionando como mecanismo de
dominação a serviço de um sistema neoliberal, capitalista e opressor. Dessa maneira, qual é o
ponto de partida para mudar essa perspectiva? O que considerar?
Uma das potências que todos os sujeitos possuem e levam para o seu processo de
ensino-aprendizagem é sua oralidade. Partindo-se do fato de que estamos imersos no mundo
da linguagem antes mesmo do nascimento, somos constituídos através da interação e da
comunicação por habilidades linguísticas que nos permitem, desde muito pequenos,
desenvolvermos capacidades de escrita a partir da fala. Assim, para além dos limites dos
códigos de registro, o ato de aprender a ler e a escrever, necessariamente, devem implicar-se
com a oralidade, que não é de forma alguma uma comunicação estática, mas, sim, em uma
1109

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

concepção bakhtiniana, num amplo processo de interação. Nesse sentido, ―desenvolver a
escrita de modo intimamente relacionado à oralidade torna possível fortalecer a pessoa que a
criança já é, confirmando o que ela já sabe, os conhecimentos que possui, abrindo portas para
o novo.‖ (GOULART, 2010).
E o letramento, onde se encaixa nesse processo? Sobre o letramento, os professores
declaram, em sua maioria, ser o processo que vai além da alfabetização, voltado para
interpretação e a compreensão daquilo que se lê, possibilitando que o aluno adquira
autonomia para atender às demandas sociais relacionadas à leitura e à escrita com significado
dentro das relações estabelecidas na sociedade na qual esteja inserido. Por conseguinte, o
trabalho acerca do letramento fica imensamente comprometido a partir do momento que o
ensino da língua ocorre desarticulado da oralidade, funcionando como ―...a decodificação dos
símbolos escritos‖, como traz a fala da professora Dora. Assim:
Aprendendo a escrita, a criança se apropria de outra forma de organização
das experiências e de interação com a sociedade. [...] Deste modo, ampliamse também a compreensão do movimento social e as possibilidades de a
criança nele mergulhar e participar criticamente. (GOULART, 2010).

Ora, entendendo letramento na perspectiva da professora Ana, que afirma, a partir de
sua fala, que ―é o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo por ter
se apropriado da escrita‖; e da professora Débora, que define ―letrado‖ como ―aquele que,
além de saber ler e escrever, responde adequadamente às demandas sociais da leitura e
escrita‖; podemos concluir que alfabetização e letramento andam juntos e são, portanto,
processos indissociáveis que se ajustam na medida em que se constituem como um
movimento dialético, que parte da oralidade para a escrita, da escrita para a oralidade e daí
para a ampliação do ato de comunicação, que pode e deve provocar transformações na
realidade na qual estejam inseridos esses indivíduos, visando uma sociedade menos
excludente e desigual.
Nesse sentido, a forma como concebem alfabetização e letramento se faz suficiente
para que adotem práticas pedagógicas potentes, que visem alcançar o sucesso na construção
desses dois processos? Como a rede de Queimados contribui para que isso ocorra? De acordo
com aproximadamente 64,22% do professorado regente de turmas do ciclo de alfabetização,
existe na rede orientação pedagógica, voltada para direcionar e dar suporte aos docentes no
desenvolvimento do trabalho pedagógico nesse segmento da educação básica, enquanto
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apenas 25,02% alegam não existir e 6,5% não se manifestaram. Nessa perspectiva, a maioria
das respostas que foram positivas, ou seja, os 64,22%, especificam que a realização desse
trabalho é feita em parte pela coordenação pedagógica, pela gestão escolar, pelos colegas de
profissão, pela SEMED, respectivamente, entre outros.
Entretanto, ainda nessa direção, na opinião de 54,47% desses profissionais, a
Secretaria de Educação do município estrutura junto aos docentes um trabalho específico para
o ciclo de alfabetização, enquanto 30,08% negam essa existência e pouco mais de 15,44%
não 64se pronunciaram. São dados que nos permitem traçar um perfil do tipo de vínculo que
permeia as relações de construção do conhecimento dentro do ciclo nessa rede de ensino, já
que o sucesso desse processo está diretamente ligado às ações estabelecidas para se alcançar
o objetivo principal, que é a plena alfabetização dos alunos, ou seja, torná-los capazes de
responderem às demandas sociais da leitura e da escrita de maneira crítica, autônoma e
transformadora.
Essa explanação nos faz refletir sobre os motivos pelos quais os 30,08% dos docentes
afirmam não haver uma estruturação do trabalho a ser desenvolvido no ciclo e por que
15,44% não explicitaram suas respostas. Será que a relação SEMED/professores não está
estreitada? Ou, ainda, que estrutura é essa que não consegue atingir a todos os professores?
Como esses profissionais entendem as intervenções feitas não só pela secretaria, mas também
pelos demais órgãos que regulamentam e direcionam o trabalho no ciclo de alfabetização?
Para exemplificar essa última questão, analisemos o posicionamento dos regentes acerca da
aplicação da ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) dentro das salas do terceiro ano,
buscando compreender o que geram dentro das escolas esse tipo de intervenção. Assim, 89%
deles relatam ter conhecimento da existência desse exame, porém, apenas 62% afirmam já
terem recebido essa avaliação em suas classes. Que concepções esses professores construíram
com relação a essa prova? Como eles descrevem esse processo?
Observamos, no entanto, que dividem opiniões entre si, buscando levantar pontos
positivos e negativos. Chama a atenção dentre essas concepções o fato de que a ANA é vista
como um bom instrumento avaliativo, como podemos ver na fala da professora Mônica:
―Acredito que é um bom instrumento de avaliação, mas seria mais eficaz se tivéssemos
acesso aos resultados individuais‖, e da professora Verônica, que diz que a avaliação é
―Excelente, nela é possível visualizar se a turma identifica os gêneros textuais, lê, escreve e
interpreta. Além, é claro de avaliar os conhecimentos lógico-matemáticos‖. Porém, ainda sim
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se distancia da realidade, não contemplando as necessidades do ciclo, como relata a
professora Júlia, ao dizer que ―a prova não está de acordo com a realidade do 3o ano do
município, pois está em um nível superior ao entendimento do aluno‖; e da professora
Cláudia, que afirma que ―A prova não se enquadra a realidade das turmas, uma vez que ainda
há alunos que estão em processo de alfabetização.‖ Não seria o terceiro ano a etapa de
consolidação das habilidades de leitura e de escrita? E, mais uma vez, retornamos à questão
que deu origem a esse trabalho. Os alunos estão chegando ao último ano do ciclo sem
estarem alfabetizados.
Por isso, é relevante ressaltar que a ANA, também de acordo com o ponto de vista de
vários professores, torna-se inviável pelo fato de medir aprendizagem em turmas
completamente heterogêneas, reduzindo o alunado em apenas mais uma estatística, como
podemos ver na fala do professor João, que diz que a ANA é ―Mais um índice estatístico‖.
Lembramos ainda que os ―segundos anos‖ são submetidos à ―Provinha Brasil‖, contradizendo
todo um entendimento que se procura difundir nas formações do PNAIC, que discute o tempo
todo a importância de se respeitarem as diferenças e o tempo de cada criança, além de excluir
a pessoa do professor de seu processo de construção e aplicação, promovendo a escrita como
obrigação e negando outro princípio que diz respeito ao sentido e ao prazer do ato da escrita
com sentido e significado, pois:

A alfabetização não implica, obviamente, apenas a aprendizagem do ler e
escrever letras, palavras e orações, nem tampouco envolve uma relação da
criança com a escrita. A alfabetização implica, desde a sua gênese, a
constituição do sentido. Desse modo implica, mais profundamente, uma
forma de interação com o outro pelo trabalho de escritura – para quem eu
escrevo o que escrevo e por quê? A criança pode escrever para si mesma,
palavras soltas, tipo lista, para não esquecer; tipo repertório, para organizar
o que já sabe. Pode escrever, ou tentar escrever um texto, mesmo
fragmentado, para registrar, narrar, dizer [...]. Mas essa escritura precisa ser
sempre permeada por um sentido, por um desejo, e implica ou pressupõe,
sempre, um interlocutor. (SMOLKA, 2003, p. 69)

Ao percorremos juntos esses caminhos de limites tão acentuados, precisamos focar o
nosso olhar e sermos capazes de enxergar as possibilidades e potências viabilizadas pelas
relações plantadas, cultivadas, colhidas pelo coletivo, que se une em prol de um objetivo em
comum. Nessa perspectiva, o diálogo se faz imprescindível na busca de uma direção que
estruture o trabalho no ciclo de alfabetização pautado nas parcerias. Porém, de que modo isso
pode se tornar realidade em um futuro próximo? Qual a visão dos docentes a esse respeito? A
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desburocratização surge como indício de apelo de uma classe que se constitui, como muitas
outras assalariadas, como polivalente, que acumulam duplas e até triplas jornadas de trabalho
na busca por melhores condições de vida, somatizando as felicidades da profissão, mas
também angústias, estafas e fracassos.
Atrelado a isso, esse corpo de profissionais anseia por uma estruturação que estimule
e propicie que a concepção correta de ciclo seja consolidada, onde, a partir de então, as
habilidades referentes a cada etapa sejam, de fato, atingidas, respeitando-se as
individualidades e particularidades. Que seja incentivada a troca de experiências, investindose, principalmente, em capacitações práticas, de preferência dentro do horário de trabalho de
cada professor e que o olhar se volte também para o plano de cargos e salários, viabilizandose o 1/3 de planejamento, pois a transformação começa a partir do momento em que haja
valorização e respeito para com o professorado.
Assim, podemos concluir que a problemática vai muito além da sala de aula,
constituindo-se de diversos fatores que refletem diretamente no trabalho docente, sendo uma
questão estrutural ampla que parte do macro para o micro. Evidencia-se, também, que, para
nosso alento, os docentes, apesar de tudo, ainda estão dispostos a continuarem e vão além, já
que indicam por onde a transformação precisa começar. Ou seja, enquanto houver professor
disposto a crescer e a apostar, a educação pública resistirá.

Considerações Finais
O presente artigo se constitui como um desdobramento da pesquisa monográfica,
orientada por Elizabeth Orofino Lucio, que objetivou compreender os caminhos percorridos
pelo Ciclo de alfabetização da rede de Queimados, na baixada fluminense do Rio de Janeiro,
seus entraves e os motivos pelos quais os alunos estariam chegando ao final do terceiro ano
do ciclo, sem estarem, de fato alfabetizados. Isso nos levou a refletir sobre o perfil dos
profissionais que atuam nesse segmento da educação pública dentro dessa realidade,
constituindo-se assim como a vertente principal do nosso trabalho, considerando os saberes,
os diferentes letramentos, as práticas que permeiam suas ações e a formação desses docentes.
Esse estudo monográfico foi um subsídio de transformação, na medida em que
contribuiu para a promoção de reflexão acerca dos problemas locais enfrentados pelo Ciclo
de Alfabetização, ampliando os olhares e concepções frente a essas questões fundamentais, a
tão ponto que reverbera na formação política desse município, trazendo novas expectativas
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na condução do trabalho com os professores desse segmento. O reflexo desse trabalho
também já pode ser observado nos dados do último IDEB, onde saímos do penúltimo lugar
no ranking da baixada fluminense em 2015, na marca de 3,85 e passamos ao segundo lugar,
batendo a marca de 4,55 em 2017. Já na região Metropolitana, a educação de Queimados
passa a ocupar o quarto lugar, sendo o município que mais cresceu, cerca de 18,18%.
Nesse sentido, é relevante ressaltar a situação da mudança de perspectiva desse
professor pesquisador, que passa de alfabetizador do chão da sala de aula a formador, na
medida em que promove tensões, apresenta questionamentos, analisa dados e oferece
possibilidades para repensar coletivamente os entraves evidentes enfrentados no
desenvolvimento do trabalho dentro do ciclo de alfabetização, passando a ocupar a função de
implementador pedagógico na secretaria municipal de educação, ou seja, se torna responsável
pela condução da alfabetização dentro da rede, juntamente com o meu companheiro de
equipe, Gênesis Carvalho, o secretário Lenine Lemos e a subsecretária de assuntos
pedagógicos Dilcelina Vasconcelos, que, em outrora, viabilizou nosso acesso aos docentes da
rede a partir da aplicação do questionário, contribuindo assim para o diálogo entre academia e
educação básica.
Concluímos, registrando o orgulho que sentimos em estarmos inseridos diretamente
nesse processo de mudança, tendo a consciência de que ainda há muito a ser feito, que os
limites estão sendo superados na proporção em que as possibilidades vão ocupando lugar de
destaque e que, faz toda a diferença a compreensão de que a força está na união, na
democratização e na ressignificação de conceitos antes imutáveis. Nosso compromisso é a
oferta de uma educação pública de qualidade, onde a alfabetização plena se torne agente
transformador da realidade dura onde a classe dominante insiste em aprisionar os sonhos dos
nossos alunos pertencentes às classes menos favorecidas. Muita coisa boa vem sendo
desenvolvida na busca desses objetivos, mas isso fica para um próximo momento. Sigamos
na luta! É caminhando que se faz o caminho.
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Os desafios para o ensino dos conhecimentos ortográficos nos anos iniciais
do Ensino Fundamental I
Miriam M. R. MARMOL
Faculdade de Pará de Minas – FAPAM
Pará de Minas/Minas Gerais – Brasil

Resumo :O presente artigo tem como objetivo discutir e problematizar algumas observações em
relação ao ensino dos conhecimentos ortográficos em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental
I, realizadas por discentes do curso de Pedagogia. Para embasar como deve ser desenvolvido o ensino
ortográfico, estabelecemos diálogo com MORAIS (2010), CAGLIARI (1998), CARRAHER (2013),
FARACO (2003), LEMLE (1995) e PCN de Língua Portuguesa (1998); GATTI (2009); TARDIF
(2008) e PERRENOUD (2002). A realização das análises metodológicas deste estudo partiu de relatos
de alunas do curso de Pedagogia em suas práticas de estágio em escolas do Ensino Fundamental I. Os
relatos analisados expressam como tem sido ensinada a ortografia em sala de aula pelos docentes de
turmas do 4º e 5º anos de várias escolas públicas do município de Pará de Minas/MG. Tais relatos
nos permitiram problematizar, nas formações iniciais, práticas que possam de fato concretizar a
importância dos conhecimentos ortográficos para melhorar a qualidade dos textos de nossos discentes.

Palavras-chave: Formação de professores; Ensino de ortografia; Práticas pedagógicas.
Introdução
A ortografia é uma convenção social com a finalidade de ajudar a comunicação
escrita e também vista como poder cultural, pois quando as pessoas não dominam as
convenções ortográficas, cometendo erros quando escrevem, ficam à margem da cultura
letrada. Os erros de ortografia funcionam como discriminação. Dessa forma, percebe-se que o
foco do processo de ensino baseia-se nos erros cometidos, e na correção deles, os quais são
observados e acompanhados socialmente, em especial, pelas famílias. Esse contexto reforça
uma tendência de ensino que foca em escrever corretamente de forma a copiar e memorizar
as palavras como se a aprendizagem acontecesse de forma natural.
As escolas do século XXI pouco avançaram nas propostas pedagógicas para o ensino
de ortografia, poucas oportunidades para a reflexão sobre dificuldades ortográficas são dadas
aos alunos. Percebe-se que a competência textual do aluno é confundida com seu rendimento
ortográfico. Ainda prevalece a correção com poucas manifestações de reflexões e ensino
sobre a língua. E, mais, em uma produção textual há prevalência na correção ortográfica,
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deixando os elementos de sentido como coerência e coesão textual, os elementos
pragamáticos e os estruturais de forma secundária.
Este trabalho tem como propósito refletir sobre o ensino ortográfico nos anos iniciais
e baseando-se nas orientações do campo teórico, levantar provocações a partir do cruzamento
de alguns relatos de observações realizados em turmas de 4º e 5º anos por discentes do 6º
período do curso de Pedagogia, no cumprimento da carga horária da disciplina de estágio
supervisionado.
Pesquisas como de Bernadete Gatti (2014) já nos apontam deficiências na formação
inicial nos cursos de Pedagogia, e de outras licenciaturas, como a falta de relação entre teoria
e prática na formação acadêmica dos docentes. Percebe-se que, mesmo a academia
avançando nas propostas pedagógicas e metodologias de ensino, na prática há professores
formados que não estão preparados para trabalhar com as propostas mais atuais e encontramse realizando suas aulas com muito tradicionalismo, o que muitas vezes inviabiliza a relação
teoria e prática. Não só a teoria se encontra distante da prática, mas também as práticas não
estão sendo atualizadas como preveem as teorias.
A partir da reflexão acima, este artigo visa provocar questionamentos em relação ao
ensino de ortografia nos anos iniciais e em relação à formação inicial de futuras professoras.
Sabe-se que na literatura existem avanços metodológicos, embora os relatos de observações
de estágio realizados por alunas do curso de Pedagogia têm nos mostrado situações bem
diversas para o mesmo ensino.
Assim, para realização deste estudo utilizou-se da metodologia de estudo de caso,
com a análise dos relatos de observação de campo de discentes do curso de Pedagogia que
procuraram relatar como os docentes de turmas de 4º e 5º anos têm ensinado ortografia
atualmente.
O artigo fundamenta-se no campo teórico sobre o ensino de ortografia nos anos
iniciais estabelendo diálogos com dados de pesquias sobre formação inicial de professores.
Os autores que selecionamos para embasar essa reflexão foram: MORAIS (2010),
CAGLIARI (1998), CARRAHER (2013), FARACO (2003), LEMLE (1995) e Parâmetros
Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998) (PCNs); e, sobre formação de
professores, foram GATTI (2009); TARDIF (2008) e outros.
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A divisão da discussão proposta encontra-se dividida em dois subtópicos: o primeiro
traz uma abodagem da literatura sobre como deve ser o ensino de ortografia nos anos iniciais
e o segundo explicita como tem sido o ensino de ortografia em turmas de 4º e 5º anos a partir
dos relatos das discentes do curso de Pedagogia e outros dados de pesquisas que também
contribuem sobre esse ensino de ortografia em sala de aula.
Como deve ser desenvolvido o ensino ortográfico
Vive-se, atualmente, um avanço nos ensinos da Língua Portuguesa que prioriza a
formação de alunos leitores e produtores de textos significativos, texto que vão além do
ambiente escolar. Assim, nessa

renovação, a proposta para pensar sobre a escrita das

palavras também deve-se contemplar ensino mais reflexivo e menos mecânico.
Em 1998 os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa já apontavam
orientações quanto ao objetivo principal do trabalho de análise e reflexão sobre a língua que
devem se centrar na atividade epilinguística1, na reflexão sobre a língua em situações de
produção e interpretação, como caminho para tomar consciência e aprimorar o controle sobre
a própria produção linguística. E, a partir daí, introduzir progressivamente os elementos para
uma análise de natureza metalinguística. O lugar natural, na sala de aula, para esse tipo de
prática parece ser a reflexão compartilhada sobre textos reais.
Nesse mesmo documento a organização dos conteúdos de Língua Portuguesa baseiase em função do USO - REFLEXÃO – USO, pressupondo um tratamento cíclico, pois, de
modo geral, os mesmos conteúdos aparecem ao longo de toda a escolaridade, variando
apenas o grau de aprofundamento e sistematização. Isso torna possível organizar um trabalho
didático de análise linguística, cujo objetivo principal é melhorar a capacidade de
compreensão e expressão dos alunos, em situações de comunicação tanto escrita como oral.
Em relação à escrita de textos, a prática de análise e reflexão sobre a língua permite
que se explicitem saberes implícitos dos alunos, abrindo espaço para sua reelaboração. Ela
implica uma atividade permanente de formulação e verificação de hipóteses sobre o
1

Atividade epilinguística é o exercício de reflexão sobre o texto lido/escrito e da operação sobre ele a fim de
explorá-lo em suas diferentes possibilidades. Dizendo em outras palavras, é a reflexão que quem escreve ou lê
faz enquanto escreve ou lê, para compreender ou atribuir sentidos ao texto, verificar sua lógica, coesão,
coerência, adequação das categorias gramaticais e ortografia, seja como leitor que precisa entender o que lê, seja
como autor que deseja que seu leitor entenda o que escreve .
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funcionamento da linguagem que se realiza por meio da comparação de expressões, da
experimentação de novos modos de escrever, da atribuição de novos sentidos às formas
linguísticas já utilizadas, da observação de regularidades (no que se refere tanto ao sistema de
escrita quanto aos aspectos ortográficos ou gramaticais) e da exploração de diferentes
possibilidades de transformação dos textos (supressões, ampliações, substituições, alterações
de ordem, etc.).
Trata-se de situações em que se busca a adequação da fala ou da escrita própria e
alheia, a avaliação sobre a eficácia ou adequação de certas expressões no uso oral ou escrito,
os comentários sobre formas de falar ou escrever, a análise da pertinência de certas
substituições de enunciados, a imitação da linguagem utilizada por outras pessoas, o uso de
citações, a identificação de marcas da oralidade na escrita e vice-versa, a comparação entre
diferentes sentidos atribuídos a um mesmo texto.
No contexto de tais orientações didáticas para o ensino da língua é importante que as
estratégias didáticas para o ensino da ortografia se articulem em torno de dois eixos básicos,
conforme orienta os PCNs (1998, p. 37):
• o da distinção entre o que é ―produtivo‖ e o que é ―reprodutivo‖ na notação
da ortografia da língua, permitindo no primeiro caso o descobrimento
explícito de regras geradoras de notações corretas e, quando não, a
consciência de que não há regras que justifiquem as formas corretas fixadas
pela norma; e
• a distinção entre palavras de uso freqüente e infreqüente na linguagem
escrita impressa. (BRASIL, 1998, p.37).

Em função dessas especificidades, o ensino da ortografia deveria organizar-se de
modo a favorecer:
• a inferência dos princípios de geração da escrita convencional, a partir da
explicitação das regularidades do sistema ortográfico (isso é possível
utilizando como ponto de partida a exploração ativa e a observação dessas
regularidades: é preciso fazer com que os alunos explicitem suas suposições
de como se escrevem as palavras, reflitam sobre possíveis alternativas de
grafia, comparem com a escrita convencional e tomem progressivamente
consciência do funcionamento da ortografia);
• a tomada de consciência de que existem palavras cuja ortografia não é
definida por regras e exigem, portanto, a consulta a fontes autorizadas e o
esforço de memorização. (Brasil, 1998, p.38)
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Percebe-se que as orientações didáticas para o ensino de ortografia não é algo novo,
pois já são explicitadas há décadas em uma tendência mais reflexiva e menos mecânica,
assim os casos em que as regras existem podem ser descritas como produzidas por princípios
geradores ―biunívocos‖, ―contextuais‖ e ―morfológicos‖, e devem ser ensinadas de forma
reflexiva para que os alunos possam compreendê-las.

Já a aprendizagem da ortografia das palavras irregulares — cuja escrita não se orienta por
regularidades da norma — exige, em primeiro lugar, a tomada de consciência de que, nesses
casos, não há regras que justifiquem as formas corretas fixadas pela norma e, em segundo
lugar, um posicionamento do professor a respeito de quais dessas formas deverão receber um
maior investimento no ensino, aponta Morais (1998).
As orientações teóricas advindas de documentação legal e de pesquisas realizadas por
Morais (1998) é que, independentemente de serem regulares ou irregulares — definidas por
regras ou não —, as formas ortográficas mais frequentes na escrita devem ser aprendidas o
quanto antes, ou seja, os alunos estando alfabetizados, de forma gradativa, deve-se inserir o
ensino das convenções da escrita ortográfica.
Melo (2007) em sua pesquisa, que trouxe uma reflexão sobre a ortografia na sala de
aula, aponta que:

(...) o aprendizado da ortografia é uma aquisição de domínio específico que
não se dá quando se aprende a escrever alfabeticamente, mas que requer um
ensino sistemático e sofre influência das restrições ortográficas da língua. Tal
constatação levanta questões que suscitam a necessidade de repensar como a
ortografia vem sendo trabalhada em sala de aula. (MELO, 2007, p. 78)

Assim, o trabalho com a normatização ortográfica deve estar contextualizado,
basicamente, em situações em que os alunos tenham razões para escrever corretamente, em
que a legibilidade seja fundamental porque existem leitores de fato para a escrita que
produzem. Deve estar voltado para o desenvolvimento de uma atitude crítica em relação à
própria escrita, ou seja, de preocupação com a adequação e correção dos textos. No entanto,
diferentemente de outros aspectos da notação escrita — como a pontuação —, as restrições
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da norma ortográfica estão definidas basicamente no nível da palavra. Isso faz com que o
ensino da ortografia possa desenvolver-se tanto por meio de atividades que tenham o texto
como fonte de reflexão quanto por meio de atividades que tenham palavras não
necessariamente vinculadas a um texto específico.
Melo (2007) assim como observado por Morais (1996), por Rego e Buarque (1997) e
Melo e Rego (1998) apontam que para ajudarmos nossos alunos a avançar no domínio
ortográfico, precisamos, portanto, levar em conta as características das questões ortográficas
cuja reflexão queremos promover. Assim ao pensar sobre encaminhamentos didáticos é
necessário sempre termos em mente a questão: o que o aluno pode compreender? O que ele
precisa memorizar? Levando-se em consideração, como já explicitado acima, que as
regularidades ortográficas compreendemos e as irregularidades memorizamos.
A partir de uma tendência de ensino mais reflexiva sobre a língua, conforme
defendemos, Melo (2007, p. 78) propõe que o ensino da ortografia em sala de aula seja
conduzido por ―sequências didáticas que estimulem o aluno a refletir e a discutir, para que
possa construir, compreender e explicitar princípios ortográficos, capacitando-o a fazer uso
gerativo desses‖.
Para que o professor possa se organizar de maneira a selecionar quais os
conhecimentos ortográficos devem ser ensinados, faz-se necessário que se questione: ―Das
palavras nas quais meus alunos cometem erros, quais são as que eles mais usam na língua
escrita? Que dificuldades ortográficas estão envolvidas nesses erros, quais as naturezas dos
erros?‖ É preciso tomar os erros dos alunos como indicadores do que é necessário ensinar,
para decidir sobre a sequenciação das dificuldades ortográficas e sobre como proceder para
ajudar os alunos a superá-las.
Morais (2010) ensina que não se deve censurar ou diminuir a produção textual de uma
criança em nome da correção ortográfica e enfatiza que
O ensino sistemático de ortografia não pode se transformar em ―freio‖ às
oportunidades de a criança apropriar-se da linguagem escrita pela leitura e
composição de textos reais. Se o trabalho de reescrita e produção de textos é
fundamental para nossos alunos avançarem em seus conhecimentos sobre a
língua escrita, não podemos por outro lado esperar que eles aprendam
ortografia apenas ―com o tempo‖ ou ―sozinhos. É preciso garantir que,
enquanto avançam em sua capacidade de produzir textos, vivam
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simultaneamente oportunidades de registrá-los cada vez mais de forma
correta. (Morais, 2010, p.30-31)

Aprender ortografia
envolve apropriar-se das restrições irregulare e regulares socialmente
convencionadas, de modo a gerar não só a escrita de palavras, mas a escrita
correta de palavras. Mesmo dentro do que chamamos de casos ―regulares‖
há peculiaridades: ora o aprendiz precisa refletir sobre a categoria
gramatical da palavra, ora precisa atentar para a posição do segmento sonoro
dentro das palavras, ora precisa observar a tonicidade do segmento etc.
(Morais, 2005, p. 15).

Assim, percebe-se que para o autor, na correta reprodução de normas ortográficas,
existe um trabalho cognitivo e não apenas de memorização, como afirmava a literatura até há
pouco tempo. A criança, para escrever corretamente, adquire sensibilidades para com os
aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos da língua em que
apenas se comunicava. (MORAIS, 2010). A criança passa a ter um caráter ativo na produção
da escrita ortográfica, é capaz de construir conhecimentos acerca da ortografia.
Como os conhecimentos ortográficos são ensinados
Há várias tendências que conduzem as práticas pedagógicas dos professores
idealizadas ao longo da história. Pesquisas de Silva e Morais (2007) nos mostram como a
escola tem concebido o ensino de ortografia e nos apontam pelo menos três concepções
distintas para conduzir a lógica do processo de ensino- aprendizagem. Segundo os autores,
em uma primeira concepção, denominada ―tradicional‖, o ensino de ortografia aconteceria
mediante a repetição e a memorização, sendo essa abordagem bastante conhecida entre nós.
Em outro extremo, encontram-se as orientações ligadas à ausência de ensino – ou ao ensino
assistemático – da ortografia na escola. Essa segunda concepção, muitas vezes tida como
―progressista‖, parece-nos desastrosa, afirmam os autores: ―deixa-se de ensinar e continua-se
cobrando a correção ortográfica‖. Uma terceira perspectiva é aquela segundo a qual ―a
escola deve ensinar ortografia, tratando-a como um objeto de reflexão‖. Desse modo, neste
artigo, pretendemos analisar o ensino de ortografia na escola a partir das tendências citadas,
buscando defender uma abordagem mais reflexiva tanto na teoria quanto na prática em
relação à formação dos professores.
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Dessa forma, ao buscar compreender como que, na prática os docentes dos anos
iniciais do Ensino Fundamental I têm ensinado e sistematizado os conhecimentos
ortográficos aos seus alunos, foi feita uma pesquisa juntamente com as discentes do curso de
Pedagogia que coletaram dados, a partir dos estágios realizados, por meio de exercícios
dados aos alunos, observações empíricas relativas ao ensino da ortografia em turmas do 4º e
5º anos do Ensino Fundamental.
Com base no material coletado, solicitou-se a elas que redigissem relatos sobre
práticas pedagógicas que evidenciassem o ensino da ortografia nas turmas observadas.
Foram analisados vinte e oito relatos que explicitaram o processo de ensino-aprendizagem
dos conhecimentos ortográficos relacionando-os com as orientações metodológicas que se
fundamentam nas teorias estudadas.
As análises foram categorizadas em três campos: 1. Práticas mecânicas (tendência mais
tradicional); 2. Práticas assistemáticas ou ausência de ensino; e 3. Práticas reflexivas.
1. No primeiro campo de análise serão explicitados os relatos de observações de práticas
mecânicas em contextos de escolas municipais de uma cidade do interior de Minas
Gerais. Nessa tendência, pesquisas de Silva e Morais (2007) afirmam que o
tratamento dado a ortografia ainda é muito marcado pela repetição e pela
memorização: o ditado, a cópia, o treino ortográfico e a memorização de regras estão
presentes na maioria das atividades propostas aos alunos e nas conduções pedagógicas
conforme os relatos abaixo:

O processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa é bem longe das
orientações do campo teórico que estudamos e que são defendidos pelos autores
supracitados.
Percebi que as professoras apontam o erro e solicitam que as crianças a reescreva
novamente, sem um trabalho reflexivo.
Despreparo dos professores... apenas corrigem e não ensinam, não fazem os alunos
refletirem sobre os erros, privando-os do conhecimento.
Professores apenas apontam os erros sem fazer reflexões com seus alunos, não há
práticas que trabalham com dicionários ou com construções de regras juntamente com
seus alunos.
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As atividades de ortografia são mecânicas, não percebi diversificação de atividades
mais reflexivas e lúdicas.
Correções individuais, nos próprios textos dos alunos. Depois, simplesmente os
alunos reescreviam seus textos, copiando-o corretamente, conforme a correção da
professora.
Não observei um trabalho reflexivo e sim de decoreba, a partir de banco de palavras
para que as crianças estudassem para o ditado
Atividades basicamente do livro didático, há pouca reflexão sobre a escrita de
palavras, mais correção do que ensino.
Aulas de memorização de grupos de palavras, sem reflexão. Os alunos apresentam
muitas dificuldades na escrita e leitura, sendo pouco as atividades reflexivas.
Atividades muito tradicionais, de memorização sem sentido e que não despertam
interesse dos alunos, cópias de banco de palavras e ditados para averição das palavras
copiadas.

Esses extratos extraídos dos relatos evidenciam muito claramente a concepção de que se
aprenderia ortografia mediante repetição e memorização. Como reforça Morais (1998), essas
estratégias de ensino (o ditado, a cópia, o treino e a recitação/memorização de regras) não
auxiliam os alunos a refletir sobre a ortografia, apenas constatam se sabem ou não escrever
corretamente, além de incentivá-los a adotarem uma atitude mecânica e passiva diante da
norma ortográfica. Embora exista investimento nesses exercícios, em muitas escolas, a
experiência cotidiana tem mostrado que os alunos continuam cometendo os mesmos erros.
2. No segundo campo de análise são explicitados os relatos que nos permitem analisar
um ensino pouco assistemático ou até mesmo ausência de ensino de ortografia.
Conforme demonstra Morais (2007) outra tendência que assistimos ao surgimento de
um movimento que se tem expressado tanto na ausência quanto na nãosistematicidade do ensino de ortografia. Para esse autor tal movimento poderia ser
assim resumido: ―da repetição e da memorização à ausência de ensino da ortografia‖.

Esse movimento é semelhante àquele que Soares (2004) recentemente designou de
―desinvenção da alfabetização‖. Segundo a autora, o surgimento (ou ―invenção‖) do
letramento acompanhou-se de um processo, de certa forma, de obscurecimento da
alfabetização e, consequentemente, de perda de sua especificidade (a apropriação do sistema
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de escrita alfabética). E isso parece também estar ocorrendo em relação à ortografia como
aponta Morais (2007). Eis os relatos:
Percebe-se que necessita de aulas mais estimulantes, pois quanto mais o ensino for
massante, assistemático, menos os alunos aprenderão.
Presenciei poucas aulas que de fato havia sistematização do ensino, as ativiidades
eram solicitadas e corrigidas no quadro pela professora e assim por diante.

Parece-nos que essa tendência vem sendo superada, pois trata de um contexto, em que
muitos professores passaram a interpretar que não era mais necessário ensinar ortografia, pois
esse conteúdo estaria associado a um modelo mecanicista de ensino e de aprendizagem. Essa
compreensão está pautada na ideia de que a ortografia seria aprendida, espontaneamente,
através do contato com os textos escritos. Desse modo, os alunos aprenderiam a escrever
corretamente ―com o tempo‖, pela exposição repetida às palavras de sua língua. Embora os
textos impressos constituam, de fato, importante fonte de informação ortográfica – sobretudo
nos casos que não têm regras –, é necessário observarmos que apenas a exposição à língua
escrita não garante o domínio da norma ortográfica (MORAIS, 1998; REGO; BUARQUE,
1999).
As análises do primeiro e segundo campos de relatos mostram-nos que: em ambos os
casos, percebe-se que a escola acaba não ensinando ortografia, ou não ensina ou ―ensina‖
através de estratégias que, na realidade, não ensinam, apenas verificam se os alunos sabem ou
não escrever corretamente, como ocorre, por exemplo, no modo como tradicionalmente
acontecem os ditados nas escolas: as palavras são ditadas, corrigidas e não há nenhuma
discussão sobre por que as palavras são escritas de um modo e não de outro, conforme já
apontam os estudos realizados por Silva e Morais (2007, p. 66).
3. Na terceira categoria de análise encontram-se relatos que vão ao encontro da
tendência de ensino de ortografia: possibilitar a reflexão sobre as regularidades e
irregularidades da norma ortográfica, pois se compreende que a ortografia é um objeto
de conhecimento que pode e deve ser incorporado através da reflexão, afirma Morais
(1998).
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(...) a professora solicitou que os alunos escolhessem cinco palavras aleatórias e
depois trocassem com os colegas para eles corrigirem. As palavras que eles não
sabiam foram disponiblizados dicionários para consulta e discussão. Depois as
palavras foram escritas no quadro de forma coletiva, finalizando com um bingo das
mesmas.
Trabalhos com grupos ortográficos, sempre com auxílio de dicionário.
Atividades com legendas de erros ortográficos para análise e reflexão do erro
ortográfico com auxílio do dicionário e dos colegas.
Utilizam-se da produção de diversos gêneros textuais para refletir sobre as regras
ortográficas e irregularidades da língua. A partir de uma lista feita no quadro de
palavras com erros ortográficos apresentadas pelas produções dos alunos a professora
discute com as crianças sobre como deve ser a escrita correta delas.
Práticas de reflexão de palavras, pouca sistematização com produção de texto na
perspectiva do letramento.
Presenciei aulas bem dinâmicas sobre o ensino da língua, a professora
propositalmente escrevia errado para chamar atenção dos alunos e os fazia discutir
sobre o erro.
Produções de texto coletivo são atividades que presenciei bastante na escola
observada. Assim, os alunos interagiam-se muito e discutiam sobre algumas escritas
de palavras.
Percebi nas turmas observadas que existiam-se sim práticas reflexivas, mas os alunos
apresentam muita dificuldade, assim a professora diversificava com práticas
reflexivas e mecânicas para auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem.
Uso frequente do dicionário. Faz parte dos materiais de uso diário em sala de aula.
Práticas de ditados de palavras com escrita coletiva no quadro para análise e correção.
Observei práticas de produção de texto com retomada reflexiva da escrita das crianças
de forma coletiva. Semanalmente a professora trabalha com um gênero textual e
enfatiza a escrita ortográfica das palavras. Sistematiza atividades para reflexão da
escrita com regras ortográficas e o uso de dicionário.
Produção de texto pelos alunos e troca entre eles para desvendarem erros e auxílio
aos colegas na escrita correta das palavras. Escrita das palavras no quadro e reflexão
sobre os erros. Logo, atividades de sistematização de regras ortográficas e uso do
dicionário.

Os relatos dessa terceira categoria de análise evidenciam-nos que há várias estratégias
pedagógicas para tornar o ensino de ortografia mais reflexivo e dinâmico. E, o ponto positivo
que nos chama a atenção é que tivemos uma concentração de relatos nessa categoria. Pode ser
um indicador de que a tendência de um ensino mais reflexivo possa estar sendo mais
incorparado pelas professoras ao ensinar a ortografia.
Assim, afirma Morais (1998): os professores devem promover em sala de aula
situações de ensino-aprendizagem que permitam aos alunos a explicitação de seu
conhecimento sobre a norma ortográfica. Em outras palavras, é necessário construirmos
situações em que os estudantes sejam solicitados a pensar, a refletir, a discutir e a explicitar o
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que sabem sobre a ortografia de sua língua. E, com isso, tomar consciência das regularidades
e das irregularidades da norma ortográfica.
Em um dos relatos explicitados acima se percebe uma das estratégias apontadas por
Morais (1998) quando uma professora escreve propositalmente errado no quadro para chamar
atenção ao erro e discuti-lo, pois ao antecipar formas erradas e compará-las com a correta, o
aluno vive uma situação de contraste que não existiria caso só lhe apresentássemos a forma
correta. Como é importante discutir as transgressões, saber por que alguém poderia se
enganar e escrever daquele modo. Dessa forma, o aprendiz tem oportunidade de tomar
consciência dos erros que comete sem saber e, o que é mais importante, verbalizar e discutir
com os colegas e o professor seus conhecimentos sobre determinada regra. Ao lado de tudo
isso, afirma Melo (2007, p. 69) ―cremos que a transgressão ajuda a ―descriminalizar‖ o erro:
como os alunos gostam de pensar e produzir formas erradas, a situação acaba transformando
aquelas formas errôneas em algo que se trata às claras‖.
Considerações finais
Sabe-se que os estudos e pesquisas, que respaldam a formação teórica, nos conduzem
ao processo de ensino de forma sistematizada, assim, como afirma Morais (1998), ―corrigir
não é sinônimo de ensinar‖.
Diante dos dados e das análises podemos considerar alguns resultados prelimiares:
- há ainda forte tendência mecânica evidenciada pelos relatos de algumas práticas observadas,
sem uma sistematização do ensino.

Mas, percebe-se que, dos vinte e quatro relatos

analisados, dez evidenciam práticas pedagógicas de cunho mais tradicional e menos reflexivo.
Assim, pelo total de dados coletados há um decréscimo nessa perspectiva de ensino.
- há diminuição ou quase ausência de não ensino de ortografia, pois apenas dois relatos
apontam práticas que explicitam tal processo. Isso no leva a inferir que a terceira tendência,
práticas reflexivas, tem avançado.
- Evidenciam-se, em doze relatos analisados, propostas pedagógicas de cunho mais reflexivo,
ou seja, podemos refletir que o processo de ensino-aprendizagem pautado em práticas mais
reflexivas conforme apontam nossas teorias da década de 90 tem sido aplicado na prática de
forma mais recorrente.
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Esses dados, mesmo que preliminares, de um corpus bem reduzido, nos permitem
afirmar o quanto há desafios para formação inicial de professores. Conforme mencionado por
Gatti (2014), as academias ainda se distanciam da prática. Nesse ponto, abordado pelas
pesquisas de formação docente e a partir do estudo realizado, propomos uma provocação: as
academias estão realmente distantes da prática; ou há tempos diferentes para que a teoria seja
colocada em prática?
A academia tem que apresentar o campo teórico de forma mais geral e focar nas
propostas de ensino-aprendizagem vigentes, mesmo sabendo que não há uma relação direta
com o campo prático, embora haja a importância e necessidade da relação teoria e prática. Os
relatos nos mostram que existem muitas práticas distantes das teorias mais atuais e que estão
explicitadas nas orientaçõe legais do nosso sistema de ensino, mas também existem práticas
que se co-relacionam com as teorias.
As pesquisas de Silva e Morais (2007) apontam que os professores têm como um de
seus desafios, no que se refere à ortografia, ensinar possibilitando que os alunos pensem,
discutam e explicitem o seu conhecimento sobre a norma. Nessa perspectiva, aprender a
―escrever certo‖ deixa de ser uma simples questão de repetição para ser um momento de
reflexão sobre a língua. É necessário, portanto, que as atividades desenvolvidas em sala de
aula constituam uma oportunidade de analisar a língua e de descobrir explicitamente suas
regularidades (ou irregularidades). Caso contrário, não estaremos permitindo que os nossos
alunos pensem enquanto aprendem a escrever. Talvez seja esse o maior desafio da formação
acadêmica: possibilitar que as discentes possam desenvolver habilidades mais criativas e de
resolução de situações problemas que levem ao um ensino mais reflexivo, elaborando
situações didáticas que permitam à turma compreender as conexões entre a língua e a
ortografia.
Assim, visando refletir sobre a formação inicial de professores e avançando nas
relações entre teoria e prática, questiona-se: como atrelar um estágio e acompanhamento de
práticas de professores experientes e já formados para pensar em um ensino mais reflexivo
conforme nos mostram as orientações téoricos metodológicos se é bem discrepante as
observações e experienciações da prática?
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Como é desafiador estabelecer equilíbrio, pois se percebe que na prática há
professores e professores e, infelizmente, são minorias que apresentam domínio,
conhecimentos e preparo para realizar práticas mais reflexivas e, do outro lado, acadêmicos
preparados para formar docentes com habilidades de elaborar práticas mais reflexivas.
As pesquisas no campo da formação inicial, dadas pelas nossas universidades, ainda
apontam que professores deixam muito a desejar, em relação às necessidades atuais da escola
pública, conforme revela Bernardete Gatti, da Fundação Carlos Chagas. Essas pesquisas
mostram que, tanto a formação inicial como a continuada dos nossos professores, não
dialogam com a escola pública. A formação é muito teórica. Por exemplo, os estágios
obrigatórios são registrados de modo vago, sem projeto ou plano de estágio, nem sinalizações
sobre o campo de prática ou registro das atividades de supervisão.

Mas, devemos encarar os desafios da formação inicial, pois um bom professor tem um
papel fundamental na vida do seu aluno. A decisão sobre como devem ser formados os novos
profissionais impacta no projeto educacional de qualquer nação. Com as mudanças constantes
nas formas de aprender e ensinar, os cursos de licenciatura devem preparar os futuros
professores para dialogarem com a nova realidade da sala de aula, atuando como mediadores
e designers de aprendizagem. Afirma e defende Gatti (2009): ―Se nós não cuidarmos dos
professores da educação básica, estamos fadados a continuar tendo dados educacionais de
baixo nível‖.
As novas diretrizes tentam lidar com um dos principais gargalos da formação de
professores no país: a articulação entre teoria e prática. Muitos profissionais saem da
universidade com o domínio do conteúdo, mas com pouca base didática. O professor chega à
sala de aula totalmente despreparado porque não sabe como passar conteúdo.
Assim, para Bernadete Gatti (2014), a situação sobre a formação de professores
requer medidas que vão além de ajustes. ―Nosso grande problema é fazer uma espécie de
revolução na formação de professores‖. Segundo a pesquisadora, as licenciaturas não estão
estruturadas para formar um professor. ―Elas não formam bem nem no conhecimento
específico e nem nas didáticas e práticas de ensino necessárias para uma atuação nas
escolas‖. Para ela não adianta reformular os currículos dos cursos de Pedagogia ou
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licenciaturas, se a própria postura e concepção dos professores formadores dentro das
universidades não mudar e eles não acompanharem as propostas atuais.
Além das questões envolvendo o ambiente universitário, a falta de diálogo com a
realidade da escola é outro fator apontado como fonte de dificuldades para os professores
recém-formados que ingressam nas redes de ensino.
Portanto, a partir dos dados coletados de forma preliminar, podemos também inferir,
como desafio, as diversidades de práticas e de situações didáticas que se encontram no
cotidiano escolar e que acabam também por refletir na formação e atuação dos futuros
professores, pois eles não possuem exemplos e experiências na prática que possam auxiliá-los
a compreender o papel da teoria e avançar, nesse caso, no ensino da ortografia.
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Do pretexto ao contexto: a Literatura Infantil na Alfabetização de uma
turma de 2º ano do Ensino Fundamental
Ana Paula Frozi de Castro e Souza Urruth1
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Resumo: A Literatura Infantil é um tema recorrente nos debates sobre alfabetização dos anos iniciais
do Ensino Fundamental. Entretanto, muitas vezes a Leitura Literária é relegada ao papel do pretexto
para o trabalho da ortografia. Neste trabalho analiso minha própria prática pedagógica como
alfabetizadora na Rede Municipal do Rio de Janeiro e como a Literatura Infantil passou a fazer parte
do contexto da linguagem escrita, abarcando suas dimensões estética, da criação e produção de
sentidos. Do ―procedimento das casinhas‖ e leitura ―deleite‖ à escrita dos próprios livros, a partir da
Leitura Literária de diferentes textos, busco compreender como as vivências individuais e sua
percepção como produto social e cultural exercem seu papel na construção de sentidos à luz da
Filosofia da Linguagem.

Palavras-chave: Literatura Infantil. Alfabetização. Leitura Literária.

1. Introdução
Como professora do ciclo de alfabetização do Primário Carioca, na Rede Municipal
do Rio de Janeiro, sempre busquei proporcionar aos meus alunos momentos de
aprendizagem, mas também de socialização, através atividades culturais, lúdicas e prazerosas.
Foi assim que participei da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), o qual propunha o Letramento Literário, com o uso da ―Leitura deleite‖ todos os
dias na sala de aula, tal ação logo se mostrou uma opção para a utilizar a leitura literária
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como pretexto das atividades realizadas na sala de aula, apresentando novos conteúdos a
partir das histórias.
Porém, diante do desafio de alfabetizar uma turma de 2º ano, a qual no ano anterior,
os alunos haviam ficado um tempo sem professor e apresentavam diversos problemas de
comportamento, a missão era, não só alfabetizar, mas ao final do ano serem capazes de
produzir textos e expressar-se por meio da escrita. Com essa turma, era preciso participar da
produção de sentidos presente na escrita de um texto e, nesse sentido, a literatura poderia
auxiliar na imersão no universo cultural de diferentes meios sociais, auxiliando os alunos a
organizarem-se internamente no que se refere aos seus valores, sentidos e aprendizagem.
Apesar do êxito do projeto, o percurso, inicialmente, foi muito intuitivo. Portanto,
neste artigo2, analiso de forma crítica a minha própria prática pedagógica ao trazer a literatura
como pretexto, esvaziada de seus sentidos e chegar à literatura como contexto, abarcando a
estética, a criação e a produção de sentidos. E, a partir dessa análise, procuro respostas sobre
como a Literatura Infantil auxiliou os alunos na construção de sentidos sobre a língua e sobre
si mesmos.

2. Literatura infantil e alfabetização: referenciais teóricos para uma prática discursiva

A alfabetização no Brasil ainda é um grande desafio. No país, cerca de 11% da
população acima de 15 anos não é alfabetizada. Dentre os indivíduos que dominam as
técnicas de leitura e escrita, muitos não conseguem fazer uso das práticas sociais que
dominam esses processos (CARVALHO, 2015).
As concepções de linguagem e alfabetização do professor são os norteadores da sua
prática pedagógica. Refletir sobre eles é trazer luz a ideias e práticas contraditórias que
podem estar dificultando o processo de apropriação da linguagem escrita pelos alunos.
Conforme Mortatti (2016) o ―construtivistimo à brasileira‖, o qual resulta da combinação de
métodos tradicionais com apropriações ecléticas da Psicogênese da Língua Escrita, de Emília
Ferreiro, que integram um senso comum pedagógico, têm deformado a relação dos alunos
com a língua escrita. O foco passou a ser como a criança aprende a língua escrita, a partir de
uma teoria de aquisição da linguagem escrita enquanto código estanque, sem abarcar uma
teoria do ensino ou uma didática da leitura e da escrita (MORTATTI, 2016).
2

Trabalho orientado pela Profa. Dra. Patricia Corsino, Faculdade de Educação, UFRJ
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Por sua vez, Bakhtin (2006) afirma que a língua como sistema estável é uma abstração
científica que não dá conta da realidade concreta da língua, a qual está em um processo de
evolução ininterrupto através da interação verbal, ou seja, a língua evolui historicamente na
medida em que as relações sociais evoluem em suas infraestruturas. Assim, a comunicação e
interação verbal que pertencem ao campo das relações interpessoais vão ganhando novas
formas em cada ato de fala. Nessa perspectiva, a evolução linguística é essencialmente uma
lei sociológica, sua atividade criadora está ligada aos conteúdos e valores ideológicos sociais.
Neste estudo, entende-se a linguagem nessa perspectiva, bem como sua contribuição
para a alfabetização no campo dos gêneros discursivos, transgredindo a ideia de ensino da
escrita como decifração de um código, compreendendo sua expressão como organizadora da
atividade mental. Dessa forma, a palavra é sempre carregada de conteúdo ou sentido, seja ele
ideológico ou vivencial e sempre se dirige a um interlocutor (BAKHTIN, 2006).
Não se pode separar alfabetização de letramento de forma dicotômica, como muitas
vezes tem sido pauta de discussões acadêmicas, inclusive nas formações do PNAIC as quais
participei. O apropriar-se de uma linguagem implica, necessariamente, em fazer uso dela nos
processos interlocutivos. Assim, pretende-se analisar a leitura literária na sala de aula como
prática social capaz de contribuir para a vivência da linguagem escrita pelas crianças dos anos
iniciais do ensino Fundamental, nas suas dimensões lúdicas e estéticas, que abre caminhos
para a compreensão do que se lê e se escreve em uma experiência transformadora.
A literatura é uma manifestação universal de todos os homens, logo, é um importante
instrumento de educação da nossa sociedade, proposta como um equipamento intelectual e
afetivo. No que se refere a literatura infantil, Corsino (2015, p. 2) entende ―a literatura
infantil como arte e o livro infantil contemporâneo como espaço de articulação entre os
discursos verbal e visual‖. Neste contexto, a leitura literária na escola contribui para
apropriação da literatura enquanto linguagem. Assim, para além de se levar em conta as
habilidades cognitivas, comunicativas, interacionais, afetivas e estéticas da leitura literária, é
preciso considerar essa leitura como um ato cultural, político e democrático (SANTOS E
MORAES, 2013).
A seguir descrevo o caminho da minha prática pedagógica buscando a literatura
infantil como contexto na dinâmica da sala de aula sob as lentes teóricas apresentadas.
3 – Do pretexto ao contexto: os caminhos da prática docente com literatura infantil
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Neta seção, pretendo explicitar como o trabalho era realizado e como fui alternando a
perspectiva da minha prática de alfabetização: de uma forma mais objetivista, baseada uma
enunciação monológica mais isolada para uma prática mais dialógica, privilegiando a
interação verbal (BAKHTIN, 2006).
3.1 – Entre o procedimento das casinhas e a leitura deleite: pretextos para
alfabetização
No primeiro Centro de Estudos3 do ano letivo de 2013, a professora emérita Magda
Soares da UFMG ministrou uma palestra sobre o procedimento das casinhas, do projeto
Alfaletrar através de videoconferência pela Multirio4. Segundo o site do projeto
(ALFALETRAR, 2018), seu objetivo é ―oferecer a todas as crianças as condições necessárias
para prosseguirem com sucesso em sua escolarização e, sobretudo, para se apropriarem de
competências indispensáveis à plena inserção na vida social e profissional: competências de
leitura e de produção textual‖. Tal procedimento, que será descrito a seguir, norteou a minha
prática como alfabetizadora nos anos que se seguiram, pois me trazia uma certa segurança
para ensinar meus alunos a ler e escrever.
O projeto Alfaletrar, sob coordenação da professora Magda Soares, destaca que o
procedimento das casinhas não é um método de alfabetização, mas um procedimento para
―orientar crianças que tenham atingido bom nível de consciência fonológica e estejam, pelo
menos, no nível silábico a identificar os fonemas e a relação deles com as letras, pelo
confronto horizontal e vertical de sílabas‘ (SOARES, 2018). O procedimento consiste em sete
etapas que podem ser combinadas ou ordenadas, conforme a descrição no quadro abaixo:
1- Seleção de palavras

Após a leitura de texto - história, poema, texto informativo, etc.
ou a contação de história, seguida de atividades de vocabulário e
de compreensão, selecionar uma ou mais palavras do texto ou da
história, pelos critérios de padrão silábico e relações fonemagrafema, de acordo com o nível da turma. Palavras podem
surgir também a partir de interesses das crianças, de

3

Denominação da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para os
encontros de formação e reflexão sobre a prática entre todos os professores de uma mesma escola.
4

Empresa de Multimeios da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
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acontecimentos do momento, de projetos, etc. – o importante é
que estejam sempre contextualizadas. É preciso selecionar
palavras considerando
também a necessidade de ir
progressivamente preenchendo as ―casinhas‖.
2
Desenvolvimento
de Primeiro, oralmente, por meio de jogos (marcar as sílabas da
atividades de divisão da palavra palavra com palmas ou outro movimento). Em seguida, na escrita
em sílaba
(atividades como: mostrar um cartão com a palavra escrita e
cortar as sílabas, em seguida, distribuir cartões com a palavra para
que as crianças façam o mesmo; escrever a palavra no quadro de
giz, primeiro sem divisão silábica, em seguida dividindo-a em
sílabas, etc.).
3
Desenvolvimento
de Palavras que comecem ou terminem com a sílaba, palavras em
atividades com sílaba(s) da que a sílaba apareça no meio de uma palavra, atividades ou jogos
palavra
como o bingo de sílabas, etc.
4 - Colocação da(s) sílabas na(s) São usadas ―casinhas‖ com ―andares‖, em que as sílabas vão
casinha(s)
sendo progressivamente colocadas, após estudadas a partir das
palavras contextualizadas. As casinhas devem ser expostas na
sala de aula, de preferência na altura das crianças, em sequência
horizontal, de início sem ―moradores‖ em seus ―andares‖.
As casinhas funcionam como uma tabela de dupla entrada: em
cada casa, na vertical, ficam as sílabas que começam com a
mesma consoante (o mesmo fonema); em cada andar, na
horizontal, ficam as sílabas com a mesma vogal (o mesmo fonema
vocálico).
5- Enriquecimento dos padrões À medida que as crianças forem se apropriando do funcionamento
silábicos
do sistema, o processo deve ser enriquecido, escolhendo palavras
com outros padrões silábicos.
6 – Das sílabas às palavras e Frases devem ser construídas com essas novas palavras,
frases
inicialmente com a professora atuando como escriba, registrando
no quadro de giz as frases sugeridas pelas crianças, chamando a
atenção para o espaçamento entre as palavras, uso de pontuação,
etc. As crianças podem copiar as frases em seus cadernos e,
quando já capazes disso, devem escrever elas mesmas as frases.
7 – Apoio nas casinhas em Em atividades de escrita espontânea, as casinhas devem funcionar
escrita espontânea
como apoio e referência: quando a criança pergunta sobre a grafia
de uma palavra que ainda não sabe escrever, deve-se estimulá-la a
procurar a solução entre sílabas já incluídas nas casinhas, ou a
comparar casinhas, para descobrir uma sílaba ainda não incluída.
Tab. 1 – As etapas do Procedimento das casinhas. Fonte: Soares, 2018

Ao todo são 21 casinhas, incluindo todas as consoantes do alfabeto mais os grafemas
CH, LH, NH. As palavras chave eram selecionadas na maioria das vezes por mim e algumas
vezes sugeridas pelas crianças, sempre partindo de histórias de literatura infantil lidas para as
crianças ou de pesquisas realizadas pela turma.
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Fig. 1: Casinhas para fixação das sílabas
Fonte: Soares, 2018
Neste mesmo ano, participei do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), 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 (PNAIC, 2018). No referido ano o
objetivo da formação consistia na articulação entre diferentes componentes curriculares, com
ênfase em Linguagem. Uma das principais propostas adotadas por mim em minha prática
pedagógica foi a ―leitura deleite‖ como estratégia metodológica na alfabetização. Tal
estratégia propõe a leitura de textos literários como prática permanente no cotidiano da
alfabetização. De acordo com Frambach (2016, p. 112), ―este não propõe nenhuma outra
discussão sobre o que seria a leitura deleite, nem traz esclarecimentos para a adoção do
termo‖. Mas, compreendi que a leitura deleite passaria a fazer parte do dia-a-dia das minhas
aulas, como um momento de prazer e reflexão.
Assim, fui juntando a minha compreensão das orientações de Magda Soares sobre as
―casinhas‖ e a ―leitura deleite‖ do PNAIC. A partir das leituras, eu selecionava as palavras
que fariam parte do procedimento das casinhas.
As palavras selecionadas eram desmembradas em sílabas e utilizadas conforme os
passos já descritos do procedimento. As crianças eram instigadas a refletir sobre a relação
fonema/grafema, sons, rimas e palavras soltas retiradas do texto. Além disso, eram realizadas
atividades isoladas sobre as sílabas e frases formadas a partir das palavras.
Como exemplo de uma atividade com esta metodologia, destaco a realizada a partir da
história de um dos principais autores da literatura infanto-juvenil contemporânea, Bartolomeu
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Campos de Queirós ―História em 3 atos‖, com ilustrações de André Neves, utilizada para
trabalhar os fonemas GA-PA-RA-TO.
A ―História em 3 atos‖ propõe um jogo verbal, brincando com as palavras de maneira
lúdica no decorrer da história, possibilitando a interação com o texto e a descoberta da
estética das palavras. As demais atividades com outras histórias seguiam mais ou menos o
mesmo roteiro e padrão desta que será apresentada para apresentar minhas primeiras
experiências com o procedimento das casinhas.
Reproduzo abaixo um trecho do texto:
―No primeiro ato o gato vê o pato,/ tem um susto,/ cai o G./ o pato vê o gato,/
tem um susto,/ perde o P/ O P se esconde no pé do pato./ O G se esconde na garra do gato./
O gato que é ato procura o G./ O pato que é ato procura o P. (…)/
No segundo ato o gato vira pato‖.
Tabela 1: Trecho do texto ―A História em 3 atos‖. Fonte: (QUEIRÓS, 2007)

Após a leitura inicial na rodinha, foram selecionadas as palavras GATO, PATO e
RATO, apresentadas em cartões com as palavras escritas. Os cartões foram então divididos
em sílabas e colocados em suas respectivas ―casinhas‖. As crianças realizaram, então,
atividades para completar palavras que começassem ou terminassem com as sílabas
trabalhadas, ditados com consultas às sílabas que já estavam nas casinhas e por fim,
escrevemos coletivamente frases sobre os animais da história, fugindo na maior parte das
vezes da temática inicial. Cabe salientar que nessa fase do procedimento das casinhas, o
enredo da história já havia se perdido. O foco não estava mais na dimensão estética da leitura
literária. Portanto, havia o ―deleite‖ da leitura como forma de pretexto para atividades de
consciência fonológica, esvaziando o papel da literatura na alfabetização dos alunos.
Em uma concepção de linguagem bakhtiniana, o texto literário como enunciado verbal
e visual, que concretiza a palavra com sua inclusão no contexto histórico real, tornava-se, por
fim, uma ―enunciação monológica isolada, [na qual] os fios que ligam a palavra a toda a
evolução histórica concreta foram cortados‖ (BAKHTIN, 2006 p. 105). Para Compagnon
(apud CORSINO, 2015 p.4), essa é uma recusa a qualquer poder da literatura – que passa a
ser entendida como um passatempo, respiro ou até mesmo um deleite, para utilizar o termo
proposto pelo PNAIC - fora de qualquer compromisso instrumental ou de suplência –
pedagógica, ideológica ou linguística.
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Nessa perspectiva, Frambach (2016 p.115), afirma que
A leitura literária é entendida enquanto vivência dialógica, pois como afirma
Bakhtin (2011), todos somos constituídos pela linguagem e a partir dela
entramos em sintonia e/ou tensão na confluência de alteridades. No entanto,
propostas em que a leitura literária se constitui como mera estratégia para
divertimento ou apenas para que os professores conheçam as obras que
estão disponibilizadas, sendo estas já indicadas previamente ou estritamente
relacionadas com os temas que serão abordados no encontro de formação a
torna uma estratégia artificial, entendida apenas como procedimento
didático.

Portanto, nesse momento, o trabalho com a leitura literária ainda se configurava como
um procedimento didático que precedia o uso das ―casinhas‖, bem-como fornecia suas
palavras-chave. Como alfabetizadora, me sentia segura em uma metodologia que parecia
atender aos meus anseios construtivistas, meu gosto pela literatura e a necessidade de prestar
contas frente a uma lista de conteúdos.
3.2 Do pretexto ao contexto: o desafio de sair do ―deleite‖

No ano de 2015 me foi confiada uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental que não
estava alfabetizada e apresentava graves problemas de autoestima, comportamento e
aprendizagem. As crianças eram sempre muito refratárias às atividades propostas e à alguns
professores. O procedimento das casinhas não estava fazendo sentido para essa turma, que
demonstrava necessidade de envolver-se nas aulas e engajar-se em projetos, para que
produzissem sentidos e se sentissem afetados pelo trabalho.
Sua autoimagem era muito ruim, pois não se sentiam capazes de ler e escrever. No
início do ano letivo, praticamente todas as atividades propostas eram refutadas com falas
como: ―Não sabemos‖, ―Sou burro mesmo, nunca vou aprender‖, ―não quero aprender‖, ―ler
é muito difícil‖. Nessa perspectiva, a ―leitura deleite‖ estava se tornando um momento bem
difícil, sem o envolvimento dos alunos e tantas interrupções que as histórias perdiam o
sentido. Foi então que comecei a perceber que poderia levar a literatura como forma de
mobilizar ações e sentimentos entre as crianças, enriquecendo seu repertório de experiências.
Segundo Smolka (2008, p.69), ―a alfabetização está entrelaçada com a constituição de
sentido, na qual a relação com o outro através da interação pelo trabalho com a escritura‖.
1139

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Nesse contexto, a primeira história que chamou a atenção dos alunos e que me fez
perceber a necessidade de mudar o foco do trabalho foi ―O Casamento do Rato com a Filha
do Besouro‖, da autora e ilustradora Rosinha. Como uma parlenda, o livro conta a saga do
senhor e senhora besouro para casar a filha. Cada animal tem uma solução para ajudar na
festa, inclusive para encontrar um noivo. Com rimas e repetições a história vai se
desenrolando de forma divertida, até o casamento do rato com a filha do besouro acontecer.
As crianças acharam a história muito engraçada e foi uma das primeiras vezes que não
precisei interromper a leitura por falta de atenção dos alunos. Ao final, eles ficaram se
perguntando com seriam os filhos da Besoura com o Rato. Então propus no momento da
rodinha que produzíssemos uma nova história, para que pudéssemos usar a imaginação.
Como escriba da turma, anotei suas propostas e atuei como mediadora na negociação de
sentidos da nova história. Fui anotando as ideias das crianças no quadro e então as
organizamos juntos no blocão5. A história tomou outro rumo com personagens diferentes,
mas dentro da estrutura do conto original. Ao relermos algumas vezes, alguns alunos
perceberam que era preciso coerência e clareza ao falar a história, para depois escrever. Umas
das marcas da linguagem oral que se repetiram na história foram ―e aí depois‖, a turma então
negociou e concordou que era preciso reformular as frases para dar coesão ao texto. Foi uma
importante reflexão da turma, pois Goulart (2006, p. 451), explica que
O processo de apropriação da língua escrita pela criança está relacionado a
aprender a transitar pelas duas modalidades da linguagem verbal – oral e
escrita – ajustando-as às situações de uso socialmente relevante. Esse
trânsito deve afirmar e ampliar a experiência discursiva anterior da criança e
todos os conhecimentos aí envolvidos, incluindo a experiência de tomar a
própria linguagem ou aspectos dela como objeto.

Tal abordagem destaca o desenvolvimento, pelos estudantes envolvidos, reflexões
metalinguísticas, falando sobre os textos e conteúdos, bem como da relação, inclusive
conceitual entre eles (GOULART, 2006). Dessa forma, o evento de letramento em que se
constituiu esse trabalho afeta a língua na medida em esta afeta o pensamento.

5

Bloco grande de papel, utilizado para registros escritos, também conhecido por flip-chart.
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Após esse processo, levei para a turma os trechos da história para que as crianças,
organizadas em duplas, pudessem ler/reconhecer6 e, finalmente, ilustrar a história. O
resultado foi o livro ―O casamento do Porco com a Aranha‖, que fez parte do acervo da turma
até o final do ano.
A aranha queria se casar, mas ela não tinha um namorado.
Até que um dia, ela encontrou o porco com um buquê de flores rosa e quis casar com ele.
Outra aranha, amiga dela, fez um vestido de teia, com flores e brilhos e a noiva usou suas
oito sapatilhas brilhantes.
O porco chamou seus amigos e comprou um terno.
No dia do casamento, os amigos deram muitos presentes.
O elefante deu um bolo com as alianças dentro, mas ele quase comeu o bolo todo.
O cachorro fez o suco de morango com Tang.
O lobo fez uma casa de tijolos na montanha.
E com a ajuda dos amigos, o leopardo fez a cama.
A festa foi muito legal, eles viveram felizes para sempre e tiveram muitos filhotinhos
porcoranha.
Tabela 2 – Texto do livro elaborado pelos alunos.

Algumas duplas de crianças utilizaram estratégias para reconhecer o seu trecho para
que fosse possível ilustrar. Sobre essas estratégias, Carvalho (2015, p. 81) confirma a sua
importância, porém atenta para a importância da compreensão teórica, pelo professor, do ato
de ler: ―pois a compreensão é altamente subjetiva e cada leitor aborda o texto a partir de suas
experiências de mundo, seu conhecimento do assunto, seu momento existencial. Isso, no
entanto não significa que não há nada a ser ensinado quando se ensina leitura‖.
A turma, como já mencionado, costumava agir com bastante violência para resolver
conflitos entre si, além da sua baixa autoestima. Os procedimentos habituais como chamar os
responsáveis e conversar com a direção não surtiam efeito e, algumas vezes, pioravam o
problema. Principalmente porque os responsáveis dificilmente participavam da vida escolar
das crianças, comparecendo pouquíssimas vezes à escola, despertando um sentimento de
abandono por parte dos estudantes. Então com o apoio da Coordenação Pedagógica,
selecionamos algumas histórias que abordassem sentimentos de amizade e que seriam usadas
como leitura ―deleite‖ no decorrer de algumas aulas, com o intuito de mobilizar os alunos
para que compreendessem a importância do respeito, tolerância e solidariedade. Além disso,

6

Como muitos alunos ainda não sabiam ler muitos reconheceram o seu trecho por palavras que já haviam
memorizado ou por comparação com o texto do blocão.
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o objetivo de afetar seus sentimentos de pertencimento e acolhida no grupo como alguém
importante para todos. Os livros foram:
 ―Superamigos‖, REMPT, Fiona e SMITT, Noelle;
 ―Qual é a cor do amor?‖ STRACHAN, Linda e WOJTOWYCZ, David;
 ―Meu coração é um Zoologico‖, HALL, Michael;
 ―Amigos do Peito‖, THEBAS, Cláudio e FURNARI, Eva;
 ―Rapido como um Gafanhoto‖, WOOD, Audrey e WOOD, Don.

Os contos foram lidos na roda de conversa, no decorrer das aulas, sempre seguidos
por conversas sobre o tema e como eles se sentiam ao ouvir a história. Com a última história,
―Rápido como um gafanhoto‖, foi proposto que os alunos se imaginassem como um animal e
pensassem em uma característica positiva análoga a ele. O jogo foi realizado oralmente na
roda de conversa e então fizemos o registro escrito de cada aluno no caderno. Dessa forma,
produziu-se um rascunho mental que possibilitou planejar o enunciado escrito, permitindo
sua elaboração linguística lenta e consciente. Na escrita, mesmo desde as primeiras tentativas,
as crianças evidenciam em seus textos momentos de interlocução, fazendo da leitura e da
escrita uma forma de linguagem. Para Smolka (2008, p.111):
A materialidade das palavras ganha novas formas na medida em que é
produzida pelo gesto de escrever e marcada no papel. Ao mesmo
tempo, o movimento interdiscursivo vai adquirindo pela escritura
novas características: desponta a questão do estilo na escritura; [...]
Emerge além da dimensão lúdica a dimensão estética. Ganham lugar
a literatura e a poesia.
A autora afirma ainda que a ―escrita é uma constituição do discurso social enquanto
elaboração individual‖ ( p.112). Portanto, é importante que as crianças possam vivenciar este
trabalho na alfabetização escolar. Assim, além da representação, a linguagem escrita inaugura
um novo modo de interação entre os sujeitos. Nesse sentido, cabem as palavras de Paulo
Freire (2000 p.119) ―[...] a alfabetização é mais do que o simples domínio psicológico e
mecânico das técnicas de escrever e ler. 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‖.
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Como as crianças já haviam se engajado anteriormente na produção de um livro,
propus que escrevêssemos um sobre a turma, apresentando nossa turma para escola em um
livro que ficaria à disposição das outras turmas na sala de leitura. Então, os registros
espontâneos sobre o animal e sua característica análoga foram revisados individualmente com
cada aluno, que após essa etapa, escreveria a sua página do livro da turma.
Finalmente, fizemos um texto coletivo introdutório sobre as páginas que viriam a
seguir. Como no outro livro, fui a escriba e mediadora da negociação de sentidos da parte
coletiva. Dessa vez o desafio foi ajuda-los a refletir sobre suas características positiva
enquanto uma turma. Surgiram falas como ―somos agitados e barulhentos como um leão‖,
―bagunceiros como o macaco‖, entre outros. Procurei destacar a eles que era importante
passar uma ideia positiva sobre a turma, dessa forma, o leitor da história que eles produziriam
teria mais vontade de continuar a leitura. Então, o título da história ficou: ―A turma
inteligente como uma coruja‖ e seu conteúdo, reproduzido abaixo destaca essa característica
da turma.

Era uma vez uma turma muito inteligente e esperta, que até
parecia uma coruja.
Essa turma também era muito barulhenta como um leão e por
isso, às vezes, tem que ficar estudando na hora do recreio.
As crianças dessa turma eram...
(Segue com as produções individuais de cada aluno)
Tabela 2: Trecho coletivo da história ―A turma inteligente como uma coruja‖

O livro, além da produção coletiva, traz os escritos individuais de cada aluno,
evidenciando suas características positivas, por exemplo: ―Evilayne é linda como um castor‖,
―O Iago é feroz como um touro‖, ―O Jorge é inteligente como uma coruja‖, etc. Com raras
exceções, a maioria compreendeu e se engajou na proposta.
Foi interessante perceber como a turma, principalmente após este trabalho, mudou
radicalmente a sua postura em sala de aula. Se mostraram mais interessados, confiantes e
autônomos na sua aprendizagem. Nesse sentido, Candido (2011, p.182) afirma que

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
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semelhante. Isso posto devemos lembrar que além do conhecimento por
assim dizer latente, que provem da organização das emoções, da visão de
mundo, há na literatura níveis de conhecimento intencional, isto é,
planejados pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor.

Em uma perspectiva discursiva, a expressão organiza a atividade mental, modela e
determina sua orientação (BAKHTIN, 2006). Assim, pode-se inferir que tal organização
mental ajudou os alunos a reconhecerem-se como sujeitos autores, inteligentes e criativos,
que pode ter influenciado nesta mudança de postura.
Sobre a importância da produção coletiva e da mediação na negociação dos sentidos,
Corsino (2014), observa que

As crianças aprendem no coletivo e esta relação com o outro - colegas,
professores, personagens, situações reais e imaginárias -precisa ser
valorizada para que a leitura aconteça. As crianças leem de muitas formas e
o processo de negociação e produção de sentido que se faz na arena
discursiva, precisa ser valorizada por mediações que permitam o intenso
processo dialógico ( p. 9).

Assim, ao possibilitar um ambiente que favorece a interação verbal, o aluno tem a
oportunidade de vivenciar diferentes contextos e aprender por meio de enunciados complexos
que configuram a leitura literária. A dimensão da leitura como experiência está justamente na
possibilidade de ir além do momento em que se realiza, podendo desempenhar importante
papel na formação (ANDRADE e CORSINO, 2007). Ao explorar o livro infantil, sua
narrativa, suas ilustrações e seus significados o aluno está aprendendo linguagem, a
expressar-se e colocar-se no mundo. O trabalho com a literatura, nessa turma, possibilitou às
crianças a entrada na corrente do fluxo verbal, que ocorre em todas as dimensões da vida
humana.
No decorrer do ano, a turma ainda realizou outros trabalhos envolvendo a Leitura
Literária e a produção de sentidos por meio de textos coletivos e individuais, como no mês do
folclore, em que produziram cartazes assinados pelo Curupira, para que todos os alunos da
escola cuidassem do seu ambiente. A atividade se constituiu após o estudo das lendas
brasileiras. Outra atividade interessante foi a produção de roteiros de teatro para recontar
contos de fadas na apresentação do final do Ano, bem como o livro da vida, com fotos e
textos sobre a vida das crianças: o passado e suas expectativas para o futuro.
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Nessas experiências, foi possível perceber como a natureza social da produção dos
discursos e sua natureza dialógica foi fundamental para a construção da linguagem escrita por
parte desse grupo de alunos. De acordo com Batista (2010), além da aprendizagem de
conteúdos, há todo um processo de familiarização com um universo cultural, que se organiza
em torno de valores específicos e modos de produzir significados com base em referências
culturais que podem ou não ser compartilhado pelos alunos. Neste processo está a imersão no
universo cultural.
Ao analisar as práticas pedagógicas deste artigo, também foi possível constatar a
importância da exteriorização da fala interior, como um rascunho mental do que será
expressado na linguagem escrita (VYGOTSKY, 1987). Tal procedimento evidenciou o
processo vivo entre o pensamento e a palavra. Vygostsky (1987, p. 109), afirma em seus
estudos sobre pensamento e linguagem que
Semanticamente, a criança parte do todo, de um complexo significativo e só
mais tarde começa a dominar as unidades semânticas separadas, os
significados das palavras e a dividir o seu pensamento nessas unidades. [...]
Inversamente, o avanço da fala em direção ao todo diferenciado da frase
auxilia o pensamento da criança a progredir de um todo homogêneo para
partes bem definidas.[...]Por trás das palavras existe a gramática independente
dos significados das palavras. O enunciado mais simples, longe de refletir
uma correspondência constante e rígida entre o som e o significado, é na
verdade um processo.

Nesta perspectiva, se a verdadeira substância da língua é fruto do fenômeno social da
interação verbal, realizada através das enunciações (BAKHTIN, 2006), entendo que os
momentos de produção coletiva com a negociação de sentidos mediada possibilitaram o
avanço dos meus alunos na compreensão da linguagem escrita, por meio da leitura literária.
Nesse paradigma, a imersão na leitura literária possibilitou essa recepção/produção de textos
literários relacionados ao aspecto estético alcançado por um modo especial de elaboração da
linguagem que também permite a constituição de universos imaginários e ficcionais
(SANTOS E MORAES, 2013).

4. Considerações finais

Minha experiência como professora alfabetizadora nestes últimos anos, me permite
afirmar que a Literatura Infantil como gênero discursivo na escola possibilita aos alunos de
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classes populares, como os que participaram deste estudo, importantes momentos de
interlocução que muitas vezes não são acessíveis a esses alunos. Nesse sentido, a escola
pública exerce um importante papel na formação de sujeitos letrados, que possam participar
de forma crítica nas práticas sociais de escrita e leitura, principalmente no que diz respeito ao
diálogo entre os conhecimentos da vida cotidiana, constitutivos de sua identidade cultural,
com os conhecimentos de formas mais elaboradas de explicar aspectos da realidade
(GOULART, 2006). A Literatura, nesse caso, passa de coadjuvante no ensino da língua
escrita, entendida como código escrito, para o contexto principal, na qual o sujeito tem a
possibilidade de organizar-se internamente e expressar-se por meio da linguagem escrita de
forma dialógica.
O percurso de revisitar a prática pedagógica sob um novo olhar foi desafiador, porém
foi a ruptura necessária e importante que permitiu novas camadas na constituição da minha
identidade de professora. Ao narrar nossas ações sob novas lentes teóricas, reelaboramos o
que entendemos sobre aquele tema e o relacionamos com novas práticas que poderão ser
desenvolvidas junto às crianças. O professor consciente da teoria que sustenta a sua prática
tem mais elementos para se questionar e ampliar o alcance do seu trabalho. As concepções de
infância, linguagem e alfabetização do professor são os norteadores da sua prática pedagógica
e refletir sobre eles foi trazer luz a ideias e práticas contraditórias que poderiam estar
dificultando o processo de apropriação da linguagem escrita pelos alunos, bem como
compreender os erros e acertos do processo, reelaborando práticas pedagógicas. Nesse
contexto, a Leitura Literária foi um importante suporte para a apropriação da literatura
enquanto linguagem.
Para mim, a maior contribuição deste trabalho foi entender que os alunos, ao
participarem da leitura literária no coletivo da turma, são muito mais do que espectadores. A
literatura infantil possibilita a eles novas visões de mundo e diferentes formas de interação
verbal. Nessas interações são sujeitos participantes ativos que interagem com a língua em
todas as suas dimensões.
Tal reflexão me atentou também para a relevância para a alfabetização dos alunos das
situações em que a linguagem escrita é a fonte das interações, promovendo reflexões sobre a
própria linguagem. Assim, para minhas práticas pedagógicas futuras, o presente estudo
contribuiu para a tomada de consciência no que se refere a importância de se trabalhar de
forma dialógica com as diferentes linguagens sociais e gêneros discursivos, a fim de ampliar
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o trabalho de alfabetização a diferentes níveis de cultura. Nessa perspectiva, é fundamental o
papel da escola pública, gratuita, democrática e de qualidade, para a construção de uma
sociedade mais justa.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar uma experiência de construção de saberes
pedagógicos de professores em formação inicial no curso de Pedagogia da UFMA, através da
articulação entre o desenvolvimento de práticas formativas no campo da alfabetização e a extensão
universitária como eixo de mediação. Destacam-se: os Atos de Leitura Triangulada como uma
atividade inovadora voltada para a apropriação da aprendizagem da leitura e da escrita; e a Rede
FOCO- escola que alfabetiza, como atividade voltada para a formação colaborativa de professoras
alfabetizadoras. A partir dessas reflexões conclui-se que o Projeto Escola Laboratório, se configura
como uma prática inovadora, e um espaço de letramento docente situado sob o tripé: ensino pesquisa
e extensão.

Palavras-chave: Extensão Universitária. Formação de Professores. Alfabetização.
1 Introdução
Considerando o Curso de Pedagogia como lócus da formação inicial de professoras
alfabetizadoras, cabe a necessária discussão sobre experiências formativas que contribuam
com os saberes no campo da Alfabetização, por meio dos Letramentos Docentes em
atividades que incluam ações formativas extensionistas. Assim, este trabalho tem como
objetivo analisar uma experiência de construção de saberes pedagógicos de professores em
formação inicial no curso de Pedagogia da UFMA, através da articulação entre o
desenvolvimento de práticas formativas no campo da alfabetização e a extensão universitária
como eixo de mediação.
Discute-se, inicialmente, a docência no Ensino Superior, bem como os principais
desafios da realidade e a importância de professores formadores buscarem alternativas
criativas no desenvolvimento de práticas profissionais. Para tanto, destaca-se as Diretrizes
Curriculares para a formação de professores situando, dessa forma a experiência, apresenta
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aspectos de uma política voltada para o fortalecimento da formação docente pelas Instituições
de Ensino Superior. Nesta dimensão, destacam-se os Atos de Leitura Triangulada como uma
atividade inovadora voltada para a apropriação da aprendizagem da leitura e da escrita
pontua-se, ainda, uma reflexão sobre os resultados, discutindo, assim, a experiência como
uma alternativa de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nascente da mesma
realidade tem-se a formação colaborativa de professoras alfabetizadoras através da Rede
FOCO: escola que alfabetiza, um espaço de comunhão de saberes voltados para a formação e
construção coletivas no campo da alfabetização.
Pretendemos situar a experiência vivida no campo da formação de professores,
analisando a relação desta com a extensão universitária no curso de pedagogia – UFMA e as
contribuições desta para a construção de saberes com significação e sentido na formação
docente. A busca de alternativas criativas no campo do ensino superior coloca-se para todos
nós, formadores e formadoras, como uma necessidade. Haja vista, os grandes desafios a
serem enfrentados e vencidos no âmbito da alfabetização em nosso país.
A conexão entre nossas experiências é permeada pela inquietude diante da realidade,
pela necessidade de construir e reconstruir conhecimentos, pois a não conformidade com as
respostas existentes é constante, já que estas não se mostram capazes de resolver os
problemas que o real apresenta.
A seguir discute-se a influência do espaço social em que ocorre o citado processo, o
campo acadêmico, tendo como referência a concepção de Pierre Bourdieu, quando afirma ser
no exercício de sua autonomia, embora relativa, que são geradas necessidades próprias que
influenciam a configuração dos currículos.
Ao analisar os agentes envolvidos nas ações extensionistas, busca-se discutir a
posição social que estes ocupam no campo acadêmico, a partir do capital simbólico adquirido
no desenvolvimento das ações e quanto de poder é conferido aos extensionistas no processo
de legitimação do discurso científico no campo acadêmico.
2 Extensão universitária como ação formadora no campo acadêmico
O campo acadêmico enquanto campo de poder é constituído por lutas e oposições que,
em sua face explícita, se apresenta como uma comunidade geradora de interesses e objetivos
comuns, o que contribui para assegurar o controle sobre a profissão no espaço exterior ao
citado campo.
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O espaço ocupado pela extensão se configura a partir das relações entre os agentes
mediadas pelas regras que tecem as condições nas quais o currículo se efetiva, já que
[...] é a estrutura das relações objetivas entre os diferentes agentes que
determina o que eles podem e não podem fazer. Ou, mais precisamente, é a
posição que eles ocupam nessa estrutura que determina ou orienta, pelo
menos negativamente, suas tomadas de posição. (BOURDIEU, 2004, p. 23)

A extensão ao ser abordada como uma das ações formadoras indissociáveis que
compõem o tripé da universidade, a princípio se encontra em posição social equivalente às
demais. Entretanto, ao ser inserida como elemento curricular, a extensão assume o papel de
conector entre o ensino e a pesquisa, não como mensageira da academia para a sociedade,
mas como uma ação mobilizadora dos mecanismos de construção dos saberes da docência
que se estruturam a partir da relação de sentido estabelecida no espaço social em que a ação
pedagógica se desenvolverá, o que muda a perspectiva que lhe é atribuída pela hierarquização
construída pela dinâmica do campo acadêmico.
Pode-se inferir, portanto, que a inserção da extensão no currículo dos cursos de
formação de professores poderá criar mecanismos que propiciem aos agentes inseridos no
campo uma reflexividade. Para a consecução dessa reflexividade, as práticas cotidianas
desenvolvidas nas esferas da produção, transmissão e difusão do conhecimento necessitam de
conexão e interação, possibilitada pela extensão universitária, que reconfigura os espaços
acadêmicos em que a sala de aula se constituirá num

ambiente em que os conteúdos vão

contribuir para que a realidade seja questionada, problematizada.
O estágio supervisionado de futuros professores alfabetizadores, coloca-se como
espaço de experiência e engendra uma estética do habitus professoral incorporado e
objetivado nas experiências docentes, quando do exercício profissional de quem ensina
crianças com toda complexidade do ato de ensino de língua materna. Nessa perspectiva, o
Projeto de Extensão Escola-Laboratório: uma alternativa para a melhoria do ensino
fundamental vem desenvolvendo uma experiência singular de formação de agentes de
letramento por meio do atendimento a crianças residentes no entorno da UFMA, alunas de
escolas públicas e comunitárias, com histórico de reprovações nos anos iniciais do ensino
fundamental.
Tais experiências são importantes por que diversificam as ações do estágio
supervisionado e deslocam o lugar deste como sendo o de mera reprodução, numa
perspectiva aplicacionista, para uma prática inovadora nesse campo. Assim, situamos a
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extensão universitária como dispositivo de formação e como práxis mediadora na
produção/apropriação de saberes diferenciados. O ensino, a pesquisa e a extensão articulados
e trabalhados de forma indissociáveis, contribuem para a formação de professores éticos,
sensíveis e humanizados. Ou ainda, as relações pedagógicas desenvolvidas no campo de
estágio, são também relações de poder que geram saberes e fazeres cotidianos marcadamente
humanizadores.

Neste contexto, de extensão/pesquisa, sistematizamos uma atividade

inovadora, denominada Atos de Leitura Triangulada, com a finalidade de promover
apropriação da leitura e da escrita em bases colaborativas.
O que faz a experiência formadora é uma aprendizagem que articula,
hierarquicamente: saber-fazer e conhecimento, funcionalidade e
significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a
oportunidade de uma presença para si e para a situação, por meio da
mobilização de uma pluralidade de registros. (JOSSO, 2004, p. 39)

As bases conceituais de sustentação das ações, a crença de que a extensão
universitária é uma atividade de dimensão eminentemente prática, que prescinde de
fundamentação e que pode ser desenvolvida de forma isolada das demais ações formadoras: o
ensino e a pesquisa, remete a uma concepção baseada na racionalidade técnica, que vem a ser
superada com a aprovação da Política Nacional de Extensão Universitária em 2012, que traz
a seguinte definição:
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade.
(Plano Nacional de Extensão, 2012, p.9.)

Essa política traz na concepção explicitada de extensão a ―interação transformadora‖,
ou seja, não mais o aplicacionismo, mas uma construção conjunta, ou seja, a colaboração está
implícita e não há como colaborar sem investigar, sem conhecer, porém, sem a relação sujeito
– objeto, mas numa relação entre agentes, em que cada um é senhor do seu saber e o
disponibiliza para um mútuo processo de formação.

3 Experiências extensionistas no campo da alfabetização: práticas de formação de
professores e fazeres em alfabetização e letramento por meio de Atos de Leitura
Triangulada
As experiências desenvolvidas no Projeto Escola Laboratório visam possibilitar a
apropriação de saberes docentes sobre o complexo processo de ensino e aprendizagem da
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língua materna. Situando-se, nesse contexto, o campo da alfabetização e dos letramentos
múltiplos, que hoje encontram-se em evidência, na pauta do dia, em termos de políticas,
programas e ações governamentais que garantam aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, o direito de aprender a ler e escrever com autonomia e em contextos de
letramentos com significação e sentido.
A conjuntura atual aponta para o desenvolvimento de múltiplas ações governamentais,
políticas de alfabetização, tanto na perspectiva formativa quanto avaliativa, constituindo-se,
dessa forma, um campo científico marcado pelo jogo e por uma correlação de forças e lutas
em torno das práticas, métodos e enfoques teórico-metodológicos considerados ―válidos‖
nesse campo. Assim, as instituições formadoras, tem o desafio de compreender tal conjuntura
e articular as funções formadoras visando contribuir com os futuros professores de forma
crítica.
Segundo Peres (2016), para o caso da alfabetização em geral e das políticas de
alfabetização mais especificamente é preciso, então, ―subtrair o arbitrário‖, compreender ―o
jogo de linguagem‖, ―o poder da enunciação‖, as estratégias ―de fazer ver e fazer crer‖, as
formas impostas de reconhecimento do que é legítimo no campo em determinados momentos
e contextos. Afirmando a existência de uma centralidade de tais políticas no currículo de
formação docente.
Nesse sentido, Peres (2016, p. 3-4) afirma que o exemplo mais contundente é a
instituição, em 2012, do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), pelo
Governo Federal, em parceria com Secretarias de Educação e Universidades. Para além disso,
uma leitura do tempo presente da alfabetização – tomando apenas a última década - permite
indicar que o momento é marcado, entre outros aspectos:
1) por uma espécie de negação do ―construtivismo‖; 2) pelo ressurgimento
de antigos métodos de alfabetização sob ―nova roupagem‖; 3) pela oferta de
―pacotes‖ de alfabetização pelo setor privado;4) pelas avaliações em grande
escala; 5) pela ampla circulação do discurso do letramento e da máxima
alfabetizar letrando; 6) pela difusão do conceito de alfabetização como
processo de aquisição e apropriação do Sistema de Escrita Alfabética
(SEA); 7) pelo reconhecimento da necessidade de construção de
metodologias de alfabetização e pela retomada da questão dos métodos
(SOARES, 2016); 8) pela reconfiguração da Educação Infantil,
especialmente do ler e do escrever nessa etapa de ensino.

Tais mudanças alteram de certa a forma, a lógica do trabalho docente, gerando
incertezas e necessidade de formação contínua em serviço. Porém, a escola como lócus
privilegiado para essa prática formativa, também, encontra-se carregada de incertezas e
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desafios diante de uma política de avaliação que contribui para a organização de índices que
evidenciam uma fragilidade e, ou, grande dificuldade para obter resultados esperados. Mesmo diante

de projetos e programas que materializam uma política de alfabetização em nível nacional,
uma política de Estado, os resultados continuam insipientes.

A escola vem assim, trabalhando em sentido duplo, abrindo vagas aos
alunos das classes populares, e também os excluídos, em muitos casos
focando somente os erros, pois dentro do processo educativo cada um é
responsável por si. O que tem levado maior parte dos educandos se
fecharem e desistir, pois, na maioria das vezes os seus esforços não são
reconhecidos. (DUBET, 2003, p.13)

No caso específico do Maranhão, as avaliações em larga escala como a ANA,
Avaliação Nacional de Alfabetização, os dados demonstraram que menos de 1% das crianças
com oito anos estavam lendo e escrevendo como se esperava que acontecesse com o Pacto
Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), considerando a concepção de
alfabetização defendida no referido programa.

Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do
funcionamento 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. (PERES 2016, p. 7).

As universidades públicas participaram do desenvolvimento da política e
contribuíram, dessa forma, para a construção, no campo, da perspectiva de uma competência
científica que consolidasse o campo da alfabetização.
O Plano Estadual de Educação/2013, do Maranhão, em sua ―Meta 5, propõe,
Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do Ensino Fundamental‖
(BRASIL, 2013, p.48), com destaque para as seguintes estratégias:
5.1 Instituir um grupo de professores alfabetizadores para crianças até o
final do 3° ano do Ensino Fundamental nos sistemas de ensino assegurando
uma política estadual da alfabetização que contemple formação continuada
de 49 professores, condições e jornada de trabalho e gratificação salarial
pela função de professor alfabetizador. Nesse sentido, destacam-se as
estratégias:
5.2 Instituir parcerias junto as IES e os Sistemas de Ensino para oferta de
cursos de especialização em alfabetização presenciais e a distância para
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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5.3 Apoiar a alfabetização de crianças dos povos do campo, indígenas,
quilombolas e de populações itinerantes, com produção de materiais
didáticos específicos, além do desenvolvimento de instrumentos de
acompanhamento que considerem o uso da língua materna das
comunidades.
5.4 Assegurar jornada escolar ampliada, integral e integrada, com a garantia
de espaços e tempos apropriados às atividades educativas, assegurando a
estrutura física em condições adequadas e profissionais habilitados.
5.5 Fomentar as tecnologias educacionais
5.5 Fomentar as tecnologias educacionais inovadoras das práticas
pedagógicas que assegurem a alfabetização, a partir de realidades
linguísticas diferenciadas em comunidades bilíngues ou multilíngues,
favorecendo a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos,
segundo as diversas abordagens metodológicas.
5.6 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do
Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação
de professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuarem como
mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas
do desenvolvimento e da aprendizagem.
5.7 Estruturar o ciclo de alfabetização de forma articulada com estratégias
desenvolvidas na pré-escola obrigatória, com qualificação e valorização dos
professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de
garantir a alfabetização de todas as crianças na idade determinada nos
documentos legais.
5.8 Criar e assegurar, na avaliação estadual um exame específico para a
aferição da aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização.
5.9 Selecionar, certificar, divulgar e disponibilizar tecnologias educacionais
para alfabetização de crianças, assegurando conteúdos das Diretrizes e
Propostas Curriculares Nacionais, bem como, o acompanhamento dos
resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas.

Tais indicações apontam elementos para o enfrentamento e a garantia em termos
legais e, sobretudo, como política de Estado de um conjunto de assertivas e metas que
deverão melhorar os resultados relativos à alfabetização, valorização de professores e o
atendimento à diversidade. Convêm pontuar com isto, a necessidade que as Instituições de
Ensino Superior, IES e IFES, contribuam com a questão por meio de suas ações formadoras.
A experiência de formação de professores alfabetizadores no curso de Pedagogia é
mediada pela extensão universitária ao longo das disciplinas de Fundamentos e Metodologia
da alfabetização, Estágio em Docência e por meio do Projeto Escola Laboratório. Nesse
sentido, Segundo Silva e Rosa (2016), na atualidade o trabalho está estruturado em duas
linhas. A primeira é a Formação Colaborativa – desenvolvida por meio de pesquisa
colaborativa, sessões de estudo e cursos, executada por meio de dois projetos, sendo um nos
anos iniciais do ensino fundamental e o outro na EJA. Essa linha consolida-se por meio da
Rede FOCO – escola que alfabetiza.
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A ―Rede FOCO- escola que alfabetiza‖ se consolida entre os anos de 2017 e 2018
como uma linha de ação extensionista do Projeto Escola Laboratório considerando a
integração do ensino à pesquisa e à extensão por meio do desenvolvimento de práticas
colaborativas de formação de professoras/es alfabetizadoras/es. A Rede FOCO se faz
presente no Projeto Escola Laboratório por meio das ações desenvolvidas com as/os
professoras/es da Educação Básica em sua formação continuada em consonância com as/os
alunas/os da Licenciatura em Pedagogia em sua formação inicial. Encontra-se a essência da
Rede nas atividades: da disciplina Fundamentos e Metodologias da Alfabetização e dos
Letramentos; do Estágio em Formação de Formadores; dos eventos formativos propostos
pelo projeto, como as oficinas, minicursos e o Rodas de Diálogos (PINHEIRO; ROSA, 2017)
e nas parcerias realizadas entre o Projeto Escola Laboratório e o Curso de Pedagogia do
PARFOR (Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica).
Em análise das atividades desenvolvidas nestas quatro esferas de atuação constatamos
a especificidade das práticas de formação colaborativa, compreendendo a extensão como
instrumento de integração dialógica entre a Universidade (alunas/os em formação inicial) e a
Educação Básica (contextos e sujeitos dentro e fora da escola; professores em formação
continuada). Utilizando-se da inovação, intencionalidade e indissociabilidade entre
ensino/pesquisa/extensão a Rede FOCO amplia a atuação do Projeto Escola Laboratório ao
criar espaços interdisciplinares de formação de professoras/es alfabetizadoras/es na
perspectiva da formação de agentes de letramento.
Considerando que este ainda é um caminho que está sendo construído, esta linha de
ação vem se consolidando, mas encontra limitações no estabelecimento de parcerias com a
rede de educação básica e na estrutura física e material. Entretanto as perspectivas futuras são
de ampliar as ações no Curso de Pedagogia- PARFOR, e na formação continuada de
professores de escolas e instituições comunitárias.
A segunda linha é a Alfabetização – desenvolvida por meio dos Atos de Leitura
Triangulada, desenvolvidos pela Prof.ª Dr.ª Marise Rosa é definido por sua criadora como
uma Atividade Orientadora de Ensino da Alfabetização e Letramentos Múltiplos, distribuída
em cinco atos, elencados a seguir.
Primeiro Ato: entronização, preparação e acesso a livros e à portadores de textos
diversos visando o desenvolvimento de uma experiência direta com a cultura letrada e dessa
forma a apropriação dessa cultura. Para tanto, são disponibilizados um acervo com livros e
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textos diversos organizados em uma mesa. Nessa perspectiva, os dois alunos, ou as duas
alunas em processo de alfabetização e sob tutoria de um/a tutor/a, manuseiam os livros e
materiais disponibilizados. Nesse momento, são estimulados a negociarem entre si o que será
lido.
Segundo Ato: leitura oral mediada, a tutora ou o tutor mediador/a inicia o Ato de
Leitura com a exploração dos elementos gráficos e ilustrativos do texto, autores, editora,
dentre outros, em seguida, lendo o texto escolhido, pausadamente, apontando para o que está
sendo lido. Os alunos colocam-se em posição de escuta.
Terceiro Ato: leitura conjunta, das duas crianças em prática de tutoria, uma é
desafiada a ler sozinha o texto, anteriormente lido pela professora e pelo/a colega. Nesse
momento duas pessoas escutam o que ela consegue ler, do jeito que sabe.
Quarto Ato: leitura oral pelo/a aluno/a, a tutora faz leitura conjunta. Em tese, esse
momento é de apoio ao ato do leitor que participou de um evento de letramento onde todos
leem, escutam e, de acordo com suas possibilidades, vão se apropriando de informações por
meio de uma experiência direta com o ato de ler lendo. Resultante de um esforço intelectual
que, com base na afetividade dos agentes sociais do projeto para com as crianças o ler,
decifrar e compreender ganha contornos de atos de leitura por triangulação e forte
intencionalidade.
Quinto Ato: produção escrita – as crianças são desafiadas a produzirem uma escrita do
que foi apropriado e com isto, tornarem-se leitoras/autoras/produtoras de seus próprios textos
ou de textos ―escutados‖ por meio de uma relação de significação e sentido. Elas registram,
criam e recriam os textos lidos e escutados na triangulação de leitura. Em síntese, este é o
momento para desenvolver as habilidades de escrita e compreensão leitora por meio escrita
espontânea, reescrita do texto escutado/lido, desenho/ ilustração da história e registro cursivo
da apropriação da lecto-escrita.
4 À guisa de conclusão

Considera-se que nesse momento em que precisasse fechar o texto, o que temos a
dizer pode significar um início de reflexividade, muito mais que finalizar uma discussão com
nossas considerações finais. Assim, nos questionamos, o que significou discutir a extensão
universitária como articuladora indissociável da pesquisa e do ensino no currículo da
formação inicial de professores alfabetizadores que sejam agentes de letramentos a partir do
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desfio posto pelas políticas públicas e como articuladora desse processo? Como formar
professores e professoras que, de forma situada, experimentem o saber fazer com vistas a
apropriação de saberes sobre o ensino de língua materna com significação e sentido? Quando
destacou-se o projeto de extensão universitária escola laboratório, o estágio em docência e os
Atos de Leitura Triangulada, seria possível considerá-los como possibilitadores de construção
desses saberes?
O que se pode destacar, nessa perspectiva supracitada, é que um modelo de formação
docente que contemple as práticas extensionistas como articuladora da construção de saberes
inova e demarca no campo um princípio formativo importante, qual seja, a apropriação de
saberes do habitus professoral de forma crítica e a partir da indissociabilidade entre as ações
formadoras do campo acadêmico da pesquisa, ensino e extensão universitária por meio de
uma relação de sentido.
Assim, entendido, destaca-se que a experiência formadora oriunda dessa
indissociabilidade, demonstrou que aprender o ofício da docência requer, além de uma sólida
fundamentação teórica, uma relação direta com a escola e com os espaços não formais que
demandem conhecimentos sobre o fazer pedagógico sobre a leitura e a escrita. Essa travessia,
que deve ser feita pela universidade e seus agentes sociais, requer por parte dos mesmos,
humildade epistemológica, respeito à cultura do outro e, principalmente, capacidade para
reconhecer a escola como produtora de conhecimentos. Logo, nesse encontro, todos
aprendem e ensinam ao aprender. Os componentes curriculares, do curso de Pedagogia, que
tem contribuído fortemente para a formação de professores alfabetizadores, são trabalhados a
partir da imersão dos estudantes na realidade social em que possam se ver como mediadores e
construtores de práticas e eventos de letramento diversos. Neste caso, situa-se os estágios em
Docência dos anos iniciais do ensino fundamental, Gestão do trabalho docente, Fundamentos
e metodologia da alfabetização, os quais integram-se aos projetos e práticas de extensão
universitária. Nesse caso, o projeto escola laboratório, projeto formação colaborativa e, mais
recentemente, a Rede Foco- escola que alfabetiza. Uma das atividades que tem se colocado
como lugar para reflexividade é a Rodas de diálogo, que já se encontra em sua sexta edição.
Essa perspectiva envolve professores alfabetizadores, gestores e técnicos da escola em
diálogo com futuros professores e docentes da universidade. Essa atividade se fortalece a
partir das questões que são colocadas pelos mesmos para que se realize discussões sobre os
desafios da prática docente relacionadas ao processo de alfabetização e letramento. O que nos
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move a acreditar nesse processo inovador que utiliza a extensão como mediadora, são os
dados discutidos e analisados em pesquisas monográficas, tese de doutorado e,
principalmente, o sucesso dos alunos emergentes dessa formação.
Os Atos de Leitura Triangulada foi resultado de uma prática de extensão/pesquisa que
de forma inovadora tem promovido apropriação da leitura e da escrita de forma significativa.
A partir dessas reflexões conclui que o Projeto Escola Laboratório, se configura como uma
prática inovadora: a indissociabilidade não é só uma questão constitucional, é uma ação
concreta que pode ser experienciada e ter uma ética que contribui para a estética de um
habitus professoral.
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Resumo:Este trabalho relata a implementação do Projeto ―Alfabetização em Foco‖, realizada na
cidade de Varginha, Minas Gerais, entre março e dezembro de 2017. O projeto desenvolveu uma
formação sistêmica de professores alfabetizadores na rede municipal e instituiu uma cultura de
avaliação e monitoramento da aprendizagem dos alunos, por meio da coleta e análise de dados,
pautando intervenções pedagógicas objetivando o desenvolvimento de competências e habilidades de
leitura e escrita. No nível da gestão, com o projeto adquiriu uma centralidade na política local. No
nível pedagógico, aproximou a relação entre a teoria e a prática, impactando positivamente no que
acontece em sala de aula, melhorando assim a aprendizagem dos alunos. Ao sistematizar avanços,
desafios e as lições aprendidas nesta experiência, pretende-se contribuir para a produção de
conhecimento no campo, para a disseminação e, ao mesmo tempo, aperfeiçoamento do desenho desse
projeto a fim de melhorar o alcance de seus resultados.

Palavras-chaves: Formação; Alfabetização; Letramento.
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Introdução
A situação da alfabetização no Brasil

A leitura e escrita são essenciais para a vida na sociedade contemporânea, estar
alfabetizado, portanto, é condição necessária para compreender o mundo e nele se comunicar
com outras pessoas. Além disso, é instrumento para a apropriação dos saberes da
humanidade. Quem não lê e não escreve fica restrito às informações transmitidas oralmente,
podendo, com isso, passar por uma série de dificuldades cotidianas, como pegar o transporte
público, pagar contas, enfrentando até obstáculos mais sérios como a leitura de contratos, a
compreensão de textos informativos, etc., tendo assim limitações no exercício de sua
cidadania. Por isso, estar alfabetizado é tão importante no mundo em que vivemos. Contudo,
isso ainda não é uma realidade universal, especialmente para as camadas mais populares, cujo
acesso e a permanência no sistema de ensino ainda são frágeis.
Promover a alfabetização é, portanto, garantir o domínio de habilidades consideradas
imprescindíveis para a inserção plena na sociedade letrada, por essa razão é fundamental que
a escola faça valer o direito que todas as crianças e jovens brasileiros têm de se alfabetizar.
O Plano Nacional de Educação (PNE) prevê, em sua Meta 5, alfabetizar todas as
crianças no máximo até o 3º ano do Ensino Fundamental. Já a Base Nacional Curricular
Comum (BNCC) propõe que esse objetivo seja alcançado até mesmo antes, no final do 2º ano
do Ensino Fundamental. Contudo, os resultados das avaliações externas federais revelam
quão distante ainda estamos desse patamar.
De acordo com os resultados de da ANA 2016 – Avaliação Nacional da
Alfabetização, criada em 2013, que avalia, de forma censitária, o desempenho dos estudantes
do 3º ano do ensino fundamental em leitura, escrita e matemática – a maioria dos estudantes
(54,7%) foram classificados nos níveis 1 e 2, em leitura, considerados insuficientes1. Com
relação à escrita, cerca de 34% dos estudantes brasileiros apresentaram proficiência

1

A escala de proficiência de leitura é dividida em quatro níveis: o nível 1 é considerado elementar, o 2 básico, o
3 adequado e o 5 desejável. Em relação à expectativa o Inep classificou os níveis 1 e 2 como insuficientes e os
níveis
3
e
4
como
suficientes
para
este
ano/série
escolar.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/docman/outubro-2017-pdf/75181-resultados-ana-2016-pdf/file

1161

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

insuficiente2, distribuídos entres os níveis 1, 2 e 3, considerados elementares. Esses resultados
revelam que a proficiência de boa parte dos alunos tanto em leitura como em escrita ainda se
encontra em níveis elementares.
O Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF, 2018), que é aplicado numa amostra de
pessoas entre 15 e 65 anos, aponta que cerca de três em cada 10 brasileiros têm muita
dificuldade para fazer uso da leitura e da escrita.
Esses resultados descortinam que parte considerável dos estudantes, mesmo após três
anos de escolarização, apresentam níveis de proficiência considerados aquém do esperado
para a idade e para o tempo de exposição pedagógica. Vale sublinhar que ―alfabetizar não é
uma tarefa fácil, exige-se uma série de habilidades e competências do professor, que a
formação inicial não consegue contemplar, necessitando uma formação continuada para que
possa realmente ensinar as crianças a ler e escrever‖ (GUIMARÃES, 2011, p. 117). Tais
dados revelam o quanto é urgente investimento na formação de professores alfabetizadores
para que crianças e jovens possam desenvolver a proficiência leitora e escritora necessária
para conhecer seus direitos e deveres de cidadão e usufruir com autonomia de práticas sociais
de leitura e escrita que circulam nas diversas esferas da sociedade.
A formação inicial de nossos educadores tem fragilidades ligadas à questão dos
conteúdos abordados nos institutos superiores de educação, que de modo geral, distanciam-se
da prática e, portanto, das questões didáticas. A alfabetização é particularmente atingida
nesse cenário. O professor alfabetizador precisa se apropriar de conhecimentos psicológicos,
linguísticos, sociolinguísticos e fonológicos, além dos didáticos, para compreender e intervir
adequadamente no processo de aprendizagem. Mas a formação inicial raramente aborda esses
fundamentos com a profundidade necessária e, quando o faz, é do ponto de vista teórico, por
isso não é incomum encontrarmos professores alfabetizadores que ―navegam no escuro‖ em
sua prática pedagógica. Muitos professores desconhecem as várias competências envolvidas
num processo de alfabetização, não tem clareza das etapas de desenvolvimento descritas na
Psicogênese da Língua Escrita, das propriedades do sistema de escrita alfabético e nem
conhecimentos fonológicos e, por isso, apresentam dificuldades para planejar as intervenções
adequadas que auxiliem o progresso da aprendizagem dos alunos.

2

A escala de proficiência de escrita é dividida em cinco níveis: os níveis 1, 2 e 3 são considerados elementares,
já o nível 4 adequado e o 5 desejável. Em relação à expectativa o Inep classificou os níveis 1, 2 e 3 como
insuficientes e os níveis 4 e 5 como suficientes para este ano escolar.
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Por essa razão, este artigo se destina a relatar a experiência de formação de
professores alfabetizados desenvolvida em Varginha (MG), no âmbito do Projeto
Alfabetização em Foco, que teve duração de dez meses (de março e dezembro de 2017). Esta
iniciativa foi realizada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Varginha,
apoiada e inspirada no Programa Alfaletrar, concebido e coordenado pela Profa. Dra. Magda
Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), implantado no município mineiro
de Lagoa Santa desde 2007 e ainda vigente. A metodologia desenvolvida sob sua mentoria
foi adaptada, com o seu aval evidentemente, de modo a alcançar outros municípios e dar
escalabilidade a essa experiência.

O contexto de Varginha
Varginha é um município localizado no interior de Minas Gerais que possui 21
escolas que atendiam, na ocasião, alunos da Educação Infantil (4e 5 anos) e anos iniciais e
finais do ensino fundamental (1º ao 9º ano). O projeto envolveu 50 educadores, dentre eles
professores, diretores, supervisores pedagógicos e beneficiou ao todo 4.360 alunos, sendo
1.865 da educação infantil, 2.495 dos anos iniciais do ensino fundamental.
Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o município já
tinha superado todas as metas projetadas desde o início da série histórica dos resultados, em
2005, como ilustra o Quadro 1.
Quadro 1 – Resultados do Ideb de Varginha
2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

4,6

5,0

5,4

5,8

6,1

6,2

6,7

Fonte: Inep, 2019.

Com relação ao Programa de Avaliação da Alfabetização (ProAlfa), implantado pelo
Governo de Minas Gerais em todas as escolas públicas, das 18 escolas avaliadas em 2015, 8
escolas tinham índices rebaixados, assim como em 2014. Os resultados das escolas
mostravam um movimento de variação, ora para cima e ora para baixo, motivo de
preocupação da equipe da secretaria. A rede também dispunha de um Sistema de Avaliação
Diagnóstica (SIMAD) que, em 2017, também demonstrou flutuações que poderiam repercutir
negativamente nas avaliações externas. Outro dado que vale a pena destacar diz respeito aos
1163

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

índices de reprovação de alunos no 3º ano do ensino fundamental, cuja média variava entre
10% e 13%, em 2013. No ano anterior ao projeto, em 2016, a taxa de 11% de alunos não foi
considerada apta à progressão escolar. Esse contexto mobilizou a rede a procurar e aderir ao
projeto.
Desse modo, é objetivo desse trabalho sistematizar o projeto piloto de um modelo de
formação desdobrado a partir de uma experiência (Lagoa Santa) em outro contexto
(Varginha), catalogar erros e acertos de modo a contribuir para a produção de conhecimento
no campo da formação de alfabetizadores e aperfeiçoar o desenho desse projeto a fim de
melhorar o alcance de seus resultados.
O interesse em retratar essa experiência se justifica pela possibilidade de disseminar o
trabalho realizado em um determinado contexto, quer por sua natureza sistêmica (por se tratar
de uma formação de rede e em serviço) e com isso permitir uma maior aderência dos
conceitos de alfabetização que são trabalhados na rede, dentre outros aspectos, quer pela
possibilidade de inspirar sua implementação em cenários semelhantes.
O Projeto Alfabetização em Foco
O projeto teve o objetivo principal de oferecer formação aos técnicos da Secretaria
Municipal de Educação (SME), supervisores pedagógicos e professores para estudos e
aprofundamento dos conhecimentos sobre alfabetização e letramento, de modo a impactar
positivamente a aprendizagem dos alunos. Para tanto, a troca de experiências e as discussões
coletivas sobre questões didáticas foram utilizadas como ferramenta para o desenvolvimento
desses saberes, de modo a construir e disseminar uma metodologia de alfabetização comum a
todas as escolas da rede. O projeto também visou o monitoramento da aprendizagem dos
alunos (por meio da realização de diagnósticos e da análise dos resultados obtidos) e
estimulou a reorganização das práticas pedagógicas em sala de aula. Para o alcance desses
objetivos foi acordado com a rede que o Projeto Alfabetização em Foco fosse priorizado
dentre outros projetos desenvolvidos pela SME.
O projeto foi fundamentado numa concepção de formação sistêmica, na qual todos os
segmentos de uma rede de ensino trabalham por um mesmo objetivo. No caso de Varginha o
trabalho concentrou-se na construção de uma metodologia de alfabetização comum a todas as
escolas. Essa iniciativa também fomentou uma cultura de acompanhamento do processo de
ensino-aprendizado, estimulando a coleta e sistematização de dados sobre a consecução dos
objetivos de aprendizado dos alunos como um meio, inclusive, para atingi-los, de modo a
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fazer com que todos aprendam. Esse trabalho se deu no nível do aluno, da turma, da escola e
da rede. O projeto estimulou, ainda, o cotejamento desses dados com as avaliações externas,
como ANA e Provinha Brasil, que fornecem informações mais diretamente relacionadas aos
níveis de alfabetização dos alunos, bem como iniciativas locais promovidas por instâncias
estaduais e municipais.
Para a concretização do projeto foi firmada um compromisso entre o Cenpec e a
Secretaria, cada qual assumindo um conjunto de responsabilidades. A primeira e principal
ação do projeto foi a inclusão da alfabetização na agenda das prioridades do município,
efetivamente. Isso implicava em dois movimentos: por um lado, a existência de um
calendário oficial da rede com ações de formação, monitoramento e visitas técnicas,
viabilizado pela SME. Por outro lado, a Secretaria deveria criar um Núcleo de Alfabetização,
constituindo e instituindo uma equipe de servidores focados no trabalho com questões ligadas
a alfabetização de todos os alunos.
A composição desse grupo foi definida pela rede a partir de critérios previamente
estabelecidos, a saber: i) ser professor efetivo na Rede Municipal de Ensino, dando prioridade
para os professores do 1° ano; ii) ter disponibilidade de participar do Núcleo, tanto no turno
da manhã quanto no turno da tarde; iii) permanecer na Educação Infantil e nas turmas de
alfabetização por no mínimo 2 anos; iv) não ter interesse em se candidatar à direção e vice
direção de Escola ou Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI); v) ser reconhecido
pelos pares como experiente; vi) ter legitimidade na equipe da escola e ser uma liderança
positiva no grupo. Participam do Núcleo: um coordenador pedagógico e um professor de cada
escola da rede que atuam na Educação Infantil (4 e 5 anos) e nos três primeiros anos do
ensino fundamental; técnicos da secretaria de educação (no mínimo um técnico responsável
pelo projeto). Este grupo, em especial, teve um papel imprescindível para o desenvolvimento
local do projeto. Sua atuação será mais bem descrita no desenvolvimento do projeto.
O desenvolvimento do projeto foi estruturado, essencialmente, em cinco fases: i)
alinhamento do projeto com a SME; ii) Encontro de apresentação do projeto para toda a rede;
iii) Oficina de jogos pedagógicos para o desenvolvimento da consciência fonológica; iv)
cinco encontros presenciais de 4 horas, combinados com cursos e atividades à distância
(cursos EaD de 40h sobre: Consciência Fonológica e Sistema de escrita alfabética), com os
seguintes segmentos: técnicos da SME, supervisores pedagógicos e professores participantes
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do Núcleo de Alfabetização; v) seminário de encerramento e divulgação dos resultados
obtidos. Comentaremos, a seguir, sobre a consecução de cada uma dessas fases.
O projeto se iniciou com uma reunião de concertação com técnicos da SME.
Identificou-se, nesse momento, que as atividades dos técnicos, segundo a própria fala deles,
se dispersavam em inúmeros projetos e que eles não se percebiam em seu papel de
formadores. A primeira e principal proposta do projeto, portanto, foi a Secretaria assumir a
alfabetização como foco prioritário da política municipal naquele ano (2017) e trabalhar a
questão da identidade do técnico da SME como parceiro formador dos coordenadores
pedagógicos e, concomitantemente, o dos supervisores escolares como formador dos
professores.
Na segunda fase, tivemos a presença do prefeito e da secretaria da educação em um
encontro que foi realizado com todos os educadores da rede para a apresentação do projeto.
Nessa ocasião as maiores autoridades educacionais do município assinaram e apresentaram a
proposta de criação do Núcleo de Alfabetização, documento posteriormente publicado no
Diário Oficial. Dessa forma, assumiram publicamente o envolvimento e compromisso
político de alfabetizar todas as crianças na idade certa, comprometendo-se a desenvolver nos
educadores as competências técnicas e de acompanhamento para que Varginha construísse
um modelo de referência para a Alfabetização.
Nesse grande encontro, ainda, foi ministrada uma palestra do Cenpec, em que foi
apresentada a História da Alfabetização no Brasil nos últimos 50 anos, focalizando as
concepções de Linguagem, Ensino e Aprendizagem presentes em cada década visando
compreender a maneira como esses conceitos se transformaram em práticas ao longo do
tempo. Foi explicitado nesse momento que buscaríamos construir juntos uma metodologia
que aliasse as práticas sociais de leitura e escrita com o trabalho sistemático com a
aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabético. Também foram apresentadas as bases
teóricas que sustentam essa metodologia. Com essa ação pretendíamos garantir que era do
conhecimento das autoridades e de todos os educadores qual o caminho que nos
propúnhamos a trilhar.
Na fase três foi realizada uma oficina sobre consciência fonológica – um dos três
desenvolvimentos fundamentais para o processo de alfabetização. Foram trabalhados jogos
que fazem parte de políticas públicas do Ministério da Educação (MEC), tais como: o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e ―Projeto Trilhas‖ – parceria entre o
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MEC e Instituto Natura, que visam apoiar o trabalho de professores alfabetizadores.
Admitindo que provavelmente todas as escolas tivessem esses jogos em seu acervo,
garantiríamos assim, por meio da formação, instrumentalizar as equipes para o uso desses
materiais em sala de aula.
Na fase quatro, realizamos uma sequencia de cinco encontros presenciais de formação
com o Núcleo de Alfabetização e Letramento, com técnicos da SME e com os supervisores
pedagógicos.
O projeto se encerrou com a realização de um seminário para toda a rede, no qual
educadores do Núcleo relataram suas aprendizagens e compartilharam atividades
desenvolvidas em sala de aula, além de Talk Shows entre supervisores das escolas, técnicos
da SME e professores, no qual apresentaram desafios enfrentados no trabalho realizado.
Nos encontros com a SME e com o Núcleo investiu-se na análise dos resultados
revelados pelos diagnósticos elaborados pela equipe da SME e no planejamento de
intervenções pedagógicas adequadas para a melhoria do ensino-aprendizagem dos alunos. Já
no trabalho com os supervisores investiu-se no fortalecimento de seu papel como parceiro e
formador dos professores, buscando desenvolver uma unidade no trabalho realizado nas
escolas da rede.
Destaques dessa experiencia
O projeto contribuiu para o desenvolvimento de uma linha de alfabetização comum
para toda rede incluindo na prática, os três desenvolvimentos fundamentais para o processo
de alfabetização: consciência fonológica, conhecimento das letras e psicogênese da Língua
escrita. Como projeto, a SME incluiu em seu currículo esses três desenvolvimentos, desde a
educação infantil até o 3º ano do ensino fundamental. A dinâmica de monitoramento da
aprendizagem dos alunos, por meio da coleta e análise dos resultados concretos, também
passou a ser uma política da rede, acompanhando os dados por meio de gráficos para toda a
rede, por escola, por professor, chegando até ao nível do aluno.
Uma rotina de visitas técnicas às escolas também foi instituída, com a presença dos
supervisores na sala de aula para observação e análise constantes de práticas pedagógicas.
Assim, o supervisor passou a acompanhar de perto o desempenho dos alunos de cada turma,
sendo um parceiro do professor na elaboração de planejamento de atividades didáticas, dando
um reforço especialmente nos casos em que os alunos apresentaram dificuldades.
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Com os professores o projeto contribuiu na consolidação dos conhecimentos teóricos
sobre os três desenvolvimentos fundamentais para o processo de alfabetização: conhecimento
das letras, consciência fonológica e Psicogênese da Língua Portuguesa. Instituiu também uma
cultura de monitoramento da aprendizagem dos alunos, por meio da realização de
diagnósticos e da análise dos resultados obtidos, e colaborou para a constituição de um
planejamento conjunto com o supervisor, de intervenções pedagógicas e situações didáticas
ajustadas às necessidades dos alunos.
Além das visitas técnicas dos coordenadores da SME às escolas, as práticas
alfabetizadoras foram acompanhadas também pelo registro em vídeo de atividades de sala de
aula que desenvolviam os conceitos trabalhados nos encontros de formação. A seleção dos
vídeos a serem analisados nos encontros de formação do Núcleo era feita pelas
coordenadoras da SME e tinham como critério escolher práticas que fossem representativas
do modo de participação de professores e alunos. A seleção não era feita buscando a
excelência, nem aquelas situações de ensino em que era evidente a inadequação dos
encaminhamentos. Todos os professores do Núcleo assistiam juntos aos vídeos e fazíamos
coletivamente as análises, desfocando o olhar de julgamento, criando um clima de
cooperação, mas também identificando modos de participação que poderiam ser mais
direcionados para a construção da alfabetização ou do letramento. Segundo Nogueira (2007,
p. 26)
A apresentação de trabalhos a outros profissionais possibilita aos
professores em formação a ocupação de um novo espaço profissional ao
mesmo tempo em que cria uma situação formativa que os faz avançar ainda
mais no aprofundamento dos conteúdos.

A reflexão sobre as ações, feita a partir desses registros em vídeos, permitia aos
formadores e aos coordenadores da Secretaria engendrar novas tarefas, novos conceitos e
promover o encadeamento do processo formativo. Havia um planejamento coletivo de
maneira que as horas atividade das escolas, as visitas de acompanhamento às salas de aula e a
rotina dos professores estavam coordenados. Nesse ponto houve uma intersecção entre a
Gestão e a Prática Pedagógica e fomos disseminando uma maneira de trabalhar que
impactava positivamente no cotidiano das professoras, se sentiam mais seguras e faziam seus
planejamentos com intenção de utilizá-los, e não apenas de cumprir protocolos.
Além de avançar no planejamento de reuniões de hora-atividade em unidade com o
conjunto de escolas da rede, a Secretaria deu passos significativos no que tange a avaliação
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da aprendizagem, elaborou novos instrumentos de acompanhamento e monitoramento e
desenvolveu uma metodologia de análise de dados, podendo assim ter mais clareza das
intervenções pedagógicas necessárias a cada sala de aula.
De acordo com os resultados obtidos pelo projeto, o percentual de alunos
alfabetizados no 1º ano aumentou 15%; no 2º e no 3º anos cresceu 17% e na educação infantil
subiu 22% (embora esse não seja o objetivo principal desta etapa escolar).
Identificou-se também que os professores aplicaram os conhecimentos adquiridos no
projeto, por meio de jogos de linguagem, de atividades de desenvolvimento da consciência
fonológica e propostas didáticas de leitura e de escrita. Gradualmente foram construindo um
repertório de atividades e de intervenções didáticas que auxiliam o aluno avançar nas
competências e a compreender as características e peculiaridades do sistema de escrita
alfabético. Vale ressaltar que, além dos encontros presenciais todos os envolvidos no Núcleo
e todos os professores alfabetizadores da rede (mesmo aqueles que não participaram
diretamente do Núcleo) aprofundaram seus conhecimentos sobre alfabetização e letramento
em dois cursos a distância de 40hs cada – um de consciência fonológica e outro de mediação
de leitura.
Como desafios, destacamos a continuidade pela rede do modelo de trabalho
desenvolvido, com seus momentos de formação, de troca de experiências e a rotina de visitas
técnicas. Do ponto de vista pedagógico é importante que o município avance na construção
de instrumentos diagnósticos para avaliar também habilidades de leitura, escrita e o
desenvolvimento da oralidade – construção de diálogos cada vez mais claros e coerentes,
construção do discurso narrativo oral e monológico letrado.

Considerações
Os baixos índices de aprendizagem da leitura e da escrita disponibilizados pela ANA
e pelo INAF evidenciam que muitos alunos estão sendo deixados para trás em seu processo
de alfabetização. Tal situação tem sido considerada prioritária para a política pública
nacional, inclusive com a presença do tema nas metas do PNE e com a indução de programas
federais e estaduais específicos que atuam nesse tema, como PNAIC, Mais Alfabetização,
Brasil Alfabetizado, dentre outros.
Sabemos que a alfabetização é um processo multifacetado ―que deve ser desenvolvida
em sua inteireza, como um todo, porque essa é a natureza real dos atos de ler e escrever , em
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que a complexa inteiração entre as práticas sociais da língua escrita e aquele que lê ou
escreve pressupõe o exercício simultâneo de muitas e diferenciadas competências‖
(SOARES, 2016, p. 35) e que não conseguimos, no tempo em que lá estivemos, abordar os
objetivos de um currículo para construir essa importante competência. No entanto, temos
confiança que esse modelo sistêmico promove uma integração das várias instâncias, permite
uma aproximação entre a educação infantil e o ensino fundamental, evitando rupturas, e
consolida uma cultura de construção colaborativa de conhecimento.
Consideramos que houve, por parte da Secretaria, a apropriação de um modelo
sistêmico de formação de educadores, em que foram construídos novos conhecimentos sobre
os três desenvolvimentos necessários para a alfabetização, reduzindo a distância entre a teoria
e a prática do que ocorre efetivamente em sala de aula.
Houve apropriação, pela rede, de uma metodologia de trabalho pautada no ensino
explicito da alfabetização, aliada as atividades de construção de sentido para a escrita,
instituindo uma cultura de replanejamento pedagógico visando à melhoria do ensino e da
aprendizagem. O monitoramento pela gestão da Secretaria promoveu um controle sadio para
o cumprimento das metas pré-estabelecidas. Outra conquista foi o fortalecimento do papel de
liderança dos membros do Núcleo de Alfabetização junto às escolas na disseminação do
projeto para a rede.
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A formação em exercício do professor alfabetizador e as estratégias de
leitura no 1º ciclo do ensino fundamental: possibilidades e desafios
Luciane Aparecida de Souza
PPGE/ Universidade Federal de Juiz de Fora
Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello
PPGE/Universidade Federal de Juiz de Fora
Resumo :O trabalho apresentado é parte da pesquisa que venho desenvolvendo em minha tese de
doutoramento, que tematiza sobre o ensino de estratégias de leitura no Ciclo de alfabetização (1º ao 3º
ano). A investigação é norteada pela seguinte questão: ―Como a formação em exercício (voltada para
o planejamento de estratégias de ensino da leitura) pode impactar na formação do leitor proficiente,
no ciclo de alfabetização?‖ Para tal é utilizada abordagem metodológica longitudinal de cunho
qualitativo, a partir da abordagem da pesquisa colaborativa (IBIAPINA, 2016). O estudo busca dados
que ajudam a identificar como o planejamento de ensino para mobilização das estratégias de leitura
pode impactar na competência leitora dos alunos, a partir de duas ações pontuais: a) intervenção no
planejamento das aulas de leitura; b) aplicação de protocolos de leitura aos estudantes: no início da
pesquisa e ao final, após as aulas planejadas a partir dos pressupostos teóricos alicerçados nos estudos
de Solé (1998).

Palavras-chave: Formação em exercício. Professor alfabetizador. Estratégias de Leitura

Introdução
O trabalho aqui apresentado constitui a primeira fase de minha tese de doutoramento1 e
tematiza sobre o ensino de estratégias de leitura no Ciclo de alfabetização do Ensino
Fundamental (1º ao 3º ano). Tal proposta surgiu de duas inquietações pontuais: primeira - as
indagações que se constituíram na minha prática como professora alfabetizadora dos alunos
1

A pesquisa (por ora intitulada) A formação em exercício do professor alfabetizador e as estratégias de leitura no
1º ciclo do ensino fundamental: possibilidades e desafios faz parte de meu Doutoramento em Educação, no
Programa de Pós-graduação em Educação, da Faculdade de Educação/UFJF. Orientada pela Professora Doutora
Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello, a pesquisa encontra-se na segunda fase, na qual as intervenções vêm
sendo realizadas com alunos e professores alfabetizadores do 2º ano do Ciclo de Alfabetização do Ensino
Fundamental. A discussão proposta neste trabalho é referente à primeira fase da investigação, ou seja, referente aos
dados coletados e às intervenções realizadas no ano letivo de 2018, com estudantes e professores alfabetizadores do
1º ano do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental.

.
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das classes populares durante 10 anos;

segunda - de minha experiência como

formadora/orientadora de estudos de professores alfabetizadores em dois Programas de
Formação em Exercício do Governo Federal: o Pró-Letramento – Alfabetização e Linguagem
(2007, 2008) e PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2013-2015),
realizados com professores dos anos iniciais, do município de Comendador Levy Gasparian2.
Partindo desse contexto, a vivência como formadora/orientadora de estudos na
formação dos professores alfabetizadores me conduziu a participar do grupo de pesquisa
Linfe3 (Faced/UFJF) que investigou a ―Análise Transversal de Estratégias de Leitura
mobilizadas por estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental na interação com
diferentes gêneros discursivos‖, cujo objetivo era, dentre outros, ―aprofundar estudos sobre
os efeitos do processo de escolarização no desenvolvimento de habilidades de leitura‖
(MICARELLO, 2016, p.4) – o que me fez ingressar no Doutorado do Programa de Pósgraduação em Educação da Faculdade de Educação (UFJF), a fim de compreender como o
planejamento de ensino para mobilização das estratégias de leitura pode impactar na
formação da competência leitora dos alunos do ciclo inicial da alfabetização.
Assim, a partir da experiência com a formação de professores alfabetizadores no
Pró-letramento, no PNAIC e nas discussões e estudos da pesquisa ―Análise Transversal de
Estratégias de Leitura mobilizadas por estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental
na interação com diferentes gêneros textuais‖, vejo como é necessário o debate sobre a
relação entre a formação acadêmica e a prática alfabetizadora, em especial a prática referente
à formação de leitores que se realiza no cotidiano dos anos iniciais da Educação Pública.
Conforme apontam os PCNs (1998), a leitura tem como finalidade a formação de
leitores competentes, sendo estes capazes de, por iniciativa própria, selecionar dentre vários
trechos que circulam socialmente, aqueles que atendam à sua necessidade no momento. O
leitor também deve compreender o que lê, sendo capaz de aprender a ler também o que não
2

O município Comendador Levy Gasparian é um município pequeno, com 8.180 habitantes, do interior do Estado
do Rio de Janeiro. É relativamente novo (já que a emancipação do Município data de 23 de dezembro 1991). Tem o
Sistema de Ensino organizado em 3 Escolas que atendem da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental, 3
Escolas que atendem da Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental e 1 Creche. 95 profissionais compõem
o quadro de professores do município.
3

O Grupo de Pesquisa Linguagem, Infâncias e Educação (Linfe) reúne docentes, graduandos e pós-graduandos da
Faculdade de Educação (Faced) e pesquisadores do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd),
ambos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), além de colaboradores da rede pública municipal de ensino
de Juiz de Fora/MG. Constituído em 2013, o Grupo Linfe desenvolve estudos sobre os temas currículo, formação de
professores, práticas pedagógicas e avaliação da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.
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está escrito e, com isto, identificar elementos implícitos, nos quais estabeleçam relações entre
o texto que lê e outros textos já lidos; ter consciência de que um texto pode ser interpretado
de diferentes formas, dependendo da visão e conhecimento que cada indivíduo. A escola deve
formar o leitor competente através da prática constante de leitura de textos que circulam
socialmente. Trabalho este que deve envolver todos os alunos, inclusive, aqueles que ainda
não sabem ler convencionalmente, pois sendo o objeto cultural ―livro‖ ainda de acesso
desigual, a escola é a principal agência de formação de leitores.
Dessa forma, foi a partir da fala dessa professora que iniciei o movimento de ter uma
escuta mais ―sensível‖ aos discursos construídos durante os encontros com os professores, e
principalmente, a tomá-los como atores produtores de seus próprios saberes. Tenho ciência de
que os professores, muitas vezes, não são atores de mudanças. No entanto, como
pesquisadora e coerente com a linha de pesquisa que assumi, tomo como postura de análise a
leitura positiva da escola, assim como Charlot (2000) propõe ao discutir a problemática do
fracasso escolar. Segundo o autor, optar por uma leitura positiva da escola significa ler a
escola e os sujeitos que nela estão a partir do que eles fazem e produzem e não a partir
daquilo que não fazem ou não produzem (CHARLOT, 2000). Nesse contexto, apresento a
seguir as reflexões que os dados até aqui coletados permitiram-me realizar.
1.

O desenho da pesquisa
A presente pesquisa é norteada pela seguinte questão: ―Como a formação continuada

(voltada para o planejamento de estratégias de ensino da leitura) pode impactar na
formação do leitor proficiente, no ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental?‖ Para tal
está sendo utilizada uma abordagem metodológica longitudinal de cunho qualitativo, a partir
da abordagem da pesquisa colaborativa (IBIAPINA, 2016).
A pesquisa colaborativa apresenta muitos desafios, pois conforme Ibiapina (2016, p. 45)
destaca:

convocar os docentes para participarem de projetos de pesquisa que
almejam a produção conjunta de análises-síntese de determinado objeto de
conhecimento é, também, fazê-los vivenciar processos de formação sobre a
prática educativa que eles consideram como problemática. Dito de outra
maneira, a organização de contextos de pesquisa colaborativa proporciona
condições para que os docentes reflitam e questionem as práticas educativas
que desenvolvem e cria situações que trazem à tona contradições de um agir
que os preocupa e que eles querem modificar e/ou transformar.
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Assim, a complexidade própria desta pesquisa, tanto política como epistemológica, fezme tomar o momento de ―entrada‖ nas escolas como um acontecimento que procurava mais
do que autorização da escola, mas sobretudo, seu envolvimento; pois compreendi, ajudada
pelos autores que também fazem pesquisa colaborativa (em especial Ivana Ibiapina), que
pesquisador/pesquisado, ou seja, ―sujeito/objeto‖ fazem parte do mesmo processo:

Quando solicitamos a colaboração de docentes, para investigar práticas
educativas, escolhemos dispositivos que possam atuar em dois campos: o da
pesquisa acadêmica propriamente dita e o da formação de professores. O
processo de pesquisa é, portanto, organizado a partir do interesse inicial do
pesquisador, que possui um projeto de investigação sobre determinados
aspectos da prática educativa. Encontrar parceiros que também possuem
necessidades de compreender e de transformar a prática é um dos primeiros
desafios colaborativos, isto é, encontrar parceiros que tenham os mesmos
interesses investigativos do pesquisador, transformando a intenção inicial de
pesquisa em objetivo comum de investigação, significa possibilidade para
produzir saberes de forma colaborativa (IBIAPINA, 2016, p. 46).

Dessa forma, juntamente com os sujeitos desta pesquisa (as professoras alfabetizadoras,
principalmente) que essa complexa ―construção coletiva‖ está sendo possível, pois
compreendi (estou compreendendo) que para fazer pesquisa colaborativa é necessário
esclarecer que o objetivo comum (aqui representado pela compreensão de como o
planejamento4 de ensino para mobilização das estratégias de leitura pode impactar na
formação da competência leitora dos alunos do ciclo inicial da alfabetização) deve ser
produzido a partir das relações de partilha, da negociação de sentidos e de significados
produzidos no processo de reflexão crítica (IBIAPINA, 2016).
Portanto, a partir da abordagem metodológica acima apresentada, realizo esta
investigação tendo em vista a importância de buscar dados que ajudem a identificar como o
planejamento de ensino para mobilização das estratégias de leitura pode impactar na
formação da competência leitora dos alunos dos anos inicias, a partir de duas ações pontuais:
a) a intervenção no planejamento das aulas de leitura dos professores do primeiro ciclo da
alfabetização e b) da aplicação de protocolos de leitura aos estudantes: um no início da

4

Uma das etapas desse trabalho é o planejamento coletivo com os professores da rede municipal de ensino, que
pretende impactar na aprendizagem dos alunos. A expectativa é a de que os professores aprendam a planejar com
base em resultados de avaliação diagnóstica. Nesse sentido, a metodologia consiste em, por um lado, ajudá-los a
ler esses dados e colocá-los em diálogo com suas práticas e, por outro, em ajudá-los a elaborar um planejamento
com base na leitura que fazem desses dados.
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pesquisa e um ao final, após as aulas planejadas a partir dos pressupostos teóricos alicerçados
nos estudos de Isabel Solé (1998).
Nesta pesquisa as intervenções estão sendo realizadas com os professores e alunos do
1º ciclo de alfabetização da rede pública municipal de Comendador Levy Gasparian. Para
iniciar o estudo relacionei os professores que atuam no 1º ciclo de alfabetização do Ensino
Fundamental da rede supracitada. Assim, atualmente a pesquisa conta com a parceria
(voluntária) de doze docentes. A saber: seis que estavam com as turmas do 1º ano no ano
letivo de 2018 e seis que estão com esses mesmos alunos no 2º ano no ano letivo de 2019.
Após selecionar os professores que aceitaram participar da pesquisa, apliquei o
protocolo de leitura5 composto de 70 tarefas, sendo vinte palavras e três frases com níveis de
complexidade distintos e textos de gêneros variados – destinado aos estudantes do 1º ano
(aplicado no primeiro semestre letivo de 2018).
Nesta investigação, tal instrumento é utilizado como avaliação diagnóstica que orienta o
planejamento das estratégias de leitura que podem impactar no processo de aprendizagem da
leitura dos alunos.
Sobre a metodologia de análise de dados, é importante aqui destacar que essa vem
sendo realizada através do SPSS (um software aplicativo do tipo científico, originalmente
denominado acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences - pacote estatístico para
as ciências sociais, mas na atualidade a parte SPSS do nome completo do software (IBM
SPSS) não tem significado). Os dados coletados pelo protocolo de leitura, após passar por
esse software, gera frequências de respostas a cada item do protocolo para cada ano de
escolarização, de cada ano letivo. Assim, com base nessas frequências, são analisados os
desempenhos dos estudantes, a fim de estabelecer uma comparação que permite identificar o
impacto da utilização das estratégias de leitura, planejadas na formação em exercício durante
os anos definidos para pesquisa.
Dessa forma, no primeiro semestre de 2019 o protocolo de leitura foi novamente
aplicado nas turmas do 2º ano, a fim de acompanhar os reflexos do planejamento no ensino
5

Esse protocolo de leitura será o mesmo utilizado pela pesquisa: Análise Transversal de Estratégias de Leitura
mobilizadas por estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental na interação com diferentes gêneros
textuais, financiada pelo CAEd e pela FAPEMIG, articulada à linha de pesquisa Modelos, Instrumentos e
Medidas Educacionais, nascida de um interesse de especialistas em Alfabetização, que atuam no Centro de
Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) em diversos estados do Brasil, com o objetivo de aprimorar
instrumentos de avaliação da alfabetização.
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da leitura (iniciado nas turmas do 1º ano, no ano letivo de 2018) no desempenho das crianças.
E no primeiro semestre de 2020 será proposto aos estudantes do 3º ano um protocolo que
apresentará uma característica diferenciada, pois a proposta será a de congregar gêneros
textuais que dialoguem com os dois outros protocolos dos 1º e 2º anos6.
Após a aplicação dos protocolos de leitura aos alunos no início de cada ano letivo
(2018,2019,2020), é iniciado com os professores alfabetizadores (mensalmente) reuniões de
estudo em que são planejadas aulas de leitura, intervenções pedagógicas nas quais são
privilegiados os resultados dos protocolos de leitura aplicados aos alunos, o conhecimento e a
experiência dos professores, somados aos pressupostos teóricos sobre a importância do
ensino das estratégias de leitura para formação da competência leitora, e como desenvolvê-las
com os alunos no cotidiano escolar.
No ano letivo de 2020, o protocolo de leitura será novamente aplicado nas turmas do 3º
ano (como já sinalizado), a fim de realizar a análise comparativa que proporcione a
identificação das estratégias de leitura mobilizadas pelas crianças durante os três anos de
escolaridade, a fim de avaliar os esquemas cognitivos movidos durante as leituras,
relacionando-os à proposta de ensino planejada pelos professores nos encontros de estudo e
planejamento, com o objetivo de analisar o impacto dessa formação em exercício no
desenvolvimento da competência leitora dos estudantes.

2.

Fundamentação teórica
Como já apontado anteriormente, a experiência com a formação de professores

alfabetizadores no Pró-letramento, no PNAIC e nas discussões e estudos no grupo de
pesquisa Linfe, fizeram-me observar como é necessário o debate sobre a relação entre a
formação acadêmica e a prática alfabetizadora, em especial a prática referente à formação de
leitores que se realiza no cotidiano dos anos iniciais da Educação Pública.
E foi nesse contexto que foi observado como não encontramos (nesses dois programas
de formação em exercício oferecidos pelo governo federal: Pró-letramento e Pnaic) um
referencial teórico específico para o aprofundamento do ensino da leitura. No PróLetramento, no fascículo denominado Organização e uso da biblioteca escolar e salas de
6

Tal característica diferenciada decorre do fato de compreender o 3º ano de escolaridade um ano que traz
informações relevantes sobre o processo de alfabetização, considerado pelos documentos oficiais como etapa na
qual todas as crianças precisam estar alfabetizadas e letradas (BRASIL, 2014).
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leitura, encontramos reflexões sobre os diferentes suportes de texto, as diversas
possibilidades de leitura e da importância fundamental da mediação docente no processo de
letramento. Já no PNAIC o tema é abordado por ano de escolaridade, no Caderno 2 do
material.
Nos dois programas o conceito de leitura é muito bem apresentado, pois o coloca como
uma atividade complexa, em que o leitor produz sentidos a partir das relações que estabelece
entre as informações do texto e seus conhecimentos. A decodificação é apresentada como
importante aquisição, pois é tomada como parte da leitura na qual o leitor, basicamente, junta
letras e forma sílabas; junta sílabas e forma palavras e junta palavras para formar frases.
Porém, fica claro que não é apenas decodificação, é também compreensão e crítica. Assim,
tal conceito é apresentado como atividade cognitiva e atividade social.
Como atividade cognitiva, pressupõe que, quando as pessoas leem, estão executando
uma série de operações mentais (como perceber, levantar hipóteses, localizar informações,
inferir, relacionar, comparar, sintetizar, entre outras) e utilizam estratégias que as ajudam a
ler com mais eficiência. Como atividade social, a leitura pressupõe a interação entre um
escritor e um leitor, que estão distantes, mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de
condições muito específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos (o escritor e o
leitor) tem seus próprios objetivos, suas expectativas e seus conhecimentos de mundo
(BRASIL, 2005).
No entanto, em nenhum dos dois programas (nem no Pró-letramento, nem no PNAIC)
encontram-se, explicitamente, discussões que façam o elo leitura e planejamento de ensino da
leitura que ofereçam aos professores alfabetizadores reflexões sobre a importância de tal
planejamento.
Por esse motivo, o referencial teórico que orienta o planejamento e o estudo com os
professores da pesquisa também parte dos pressupostos teóricos dos dois programas de
formação oferecidos aos alfabetizadores, porém agrega discussões e reflexões sobre o
planejamento das estratégias de ensino que possam impactar positivamente na formação da
competência leitora dos alunos.
A base teórica que sustenta as reflexões pressupõe a concepção interativa de linguagem
de Vigotsky (1984) e Bakhtin (1997), a concepção de alfabetização de Paulo Freire (1995,
2000, 2006) e Smolka (2013), os estudos sobre o ensino das estratégias de leitura de Solé
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(1998), Kleiman (1998), os pressupostos sobre pesquisas com estudos dos gêneros textuais de
Marcuschi (2007, 2008) e a concepção de formação de professores de Nóvoa (1991, 1992).
Assim, corroborando com as ideias de Bakhtin, nesta pesquisa a linguagem é
compreendida como condição necessária para a organização produtiva do homem, sendo
produto da vida social desde sua origem e, como tal, refletindo todas as suas tensões e
contexto. Numa palavra: a linguagem aqui compreendida tem relação indissociável com o
mundo e com o contexto concreto no qual está inserida (BAKHTIN, 1997). A partir desse
referencial, a concepção de língua adotada também sofre mudanças e reconfigura o objeto da
aprendizagem e do ensino da leitura e da escrita e, consequentemente, o processo dessa
aprendizagem e desse ensino.
Ancorada às contribuições de Bakhtin (1997), está a contribuição de Vigotsky (1984),
pois compreendo que 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.
Dessa forma, no quadro dessa nova concepção de língua, a prática de uso da escrita e
da leitura na escola é considerada como sendo, fundamentalmente, a instituição de situações
de enunciação em que a expressão escrita se apresente como a alternativa possível ou a mais
adequada para atingir um objetivo ou necessidade ou desejo de interação com um interlocutor
ou interlocutores claramente identificados (SOARES, 2001). Essa mudança de concepção de
língua escrita é que leva à distinção entre o exercício de ―ler‖ – mera decodificação de signos
– e ―ler‖ – a interação entre o autor e o leitor.
Portanto, pensar o processo de leitura não apenas como uma tarefa de decodificação,
mas como um processo de compreensão, ao qual está relacionada uma situação
comunicacional, traz a relevância do ensino dos gêneros textuais nas práticas escolares, pois a
utilização da diversidade textual nas salas de aula contribui para as conexões entre as
atividades discursivas propostas pela escola e a vida do aluno na sociedade. Ou seja, a
utilização de gêneros textuais diversificados é uma forma de aproximar o educando das
situações originais de produções de textos orais e escritos, contribuindo efetivamente para o
aprendizado significativo de prática de leitura e compreensão.
Nesse contexto, o conceito de alfabetização assumido nesta pesquisa vai além da
decodificação dos signos. Assume um significado mais abrangente, na medida em que vai
além do domínio do código escrito, pois, enquanto prática discursiva, ―possibilita a leitura
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crítica da realidade, constitui-se como um importante instrumento de resgate da cidadania e
reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da
qualidade de vida e pela transformação social‖ (FREIRE, 2006, p. 68).
Nessa linha, a concepção de leitura adotada e levada para os encontros de planejamento
e estudo com os professores alfabetizadores da pesquisa é coerente com a concepção de
língua enquanto forma de interação entre os falantes. Assim, a leitura é compreendida como
atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que ―se realiza,
evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua
forma de organização, mas requer mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior
do evento comunicativo‖ (KOCH, 2007, p.11 apud MICARELLO, 2016, pp.4-5).
Nessa perspectiva, Brasil (1997, p.53) afirma que ―qualquer leitor experiente que
consiga analisar sua própria leitura, conseguirá constatar que a decodificação é apenas um
dos procedimentos que o leitor utiliza quando lê‖. Ao considerar tal assertiva, pode-se
afirmar também que a leitura envolve muitas outras estratégias como: seleção, antecipação,
inferência e verificação, sem as quais não são possíveis ler com rapidez, fluência e
proficiência. A utilização desses procedimentos permite controlar o que vai sendo lido e
permite tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, arriscando-se diante do
desconhecido, buscando no texto a comprovação das suposições. Nessa atividade, mesmo o
leitor iniciante, mobiliza diversas estratégias de leitura, diferentes recursos cognitivos, para
produzir sentido para aquilo que lê (MICARELLO, 2016).
Para aprofundar a discussão sobre o desenvolvimento da competência leitora, Solé
(1998) nos ajuda a entender que este é um processo de aprendizagem progressiva,
indispensável para que os estudantes adquiram os conhecimentos de todas as áreas. Assim,
partindo de tal premissa, para que o aluno se torne um bom leitor é preciso que a ele sejam
ensinadas estratégias de leitura, que envolvem: habilidades, técnicas, procedimentos, destreza
(SOLÉ, 1998), pois ler é uma atividade cognitiva que exige operações mentais que vão além
da decodificação.
Consequentemente, para compreender um texto é preciso associar várias informações,
ou seja, ter uma postura de leitor ativo, capaz de mobilizar conhecimentos para construir o
sentido. Portanto, para ler (construindo sentidos) necessitamos, simultaneamente: manejar
com destreza as habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e
experiências prévias (SOLÉ, 1998).
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Além disso, segundo Solé (1998) a utilização de estratégias de leitura compreende três
momentos: o antes, o durante e o após a leitura. Na pré-leitura, é feita uma análise global do
texto (do título, dos tópicos e das figuras/gráficos), predições e também o uso do
conhecimento prévio. Durante a leitura é feita uma compreensão da mensagem passada pelo
texto, uma seleção das informações relevantes, uma relação entre as informações
apresentadas no texto e uma análise das predições feitas antes da leitura, para confirmá-las ou
refutá-las. Depois da leitura é feita uma análise com o objetivo de rever e refletir sobre o
conteúdo lido, ou seja, a importância da leitura, o significado da mensagem, a aplicação para
solucionar problemas e a verificação de diferentes perspectivas apresentadas para o tema.
Também é realizada uma discussão da leitura, com expressão e comunicação do conteúdo
lido após análise e reflexão, seguida de um resumo e de uma releitura do texto (SOLÉ, 1998).
Dentre as estratégias de leitura que professores podem ensinar estão: focar a atenção
dos alunos nas ideias principais; perguntar aos alunos questões sobre seu entendimento para
ajudá-lo a monitorar sua compreensão; relacionar o conhecimento prévio dos alunos com
nova informação; questionar e designar feedback para ajudar os alunos a aplicarem técnicas e
estratégias de estudo apropriadas; treinar os alunos a usarem essas estratégias e técnicas de
maneira mais efetiva; utilizar reforços positivos verbais e de escrita com os alunos que
apresentam baixa compreensão; fazer questões aos alunos para ajudá-los a reconhecerem a
contradição entre o que realmente conhecem e o que pensaram conhecer; além de
considerarem a variedade dos textos estruturados na preparação dos textos para alunos e
plano de aula.
Outra importante estratégia, segundo Solé (1998), é a análise da estrutura textual, que
auxilia os alunos a aprenderem a usar as características dos textos, como cenário, problema,
meta, ação, resultados, resolução e tema, como um procedimento auxiliar para compreensão e
recordação do conteúdo lido. A representação visual do texto, por sua vez, auxilia leitores a
entenderem, organizarem e lembrarem algumas das muitas palavras lidas quando formam
uma imagem mental do conteúdo. Nessa perspectiva, várias pesquisas sobre o ensino das
estratégias de leitura têm constatado que essas práticas são eficazes não somente para alunos
com dificuldade em compreensão, mas também para os leitores experientes (SOLÉ, 1998).
Segundo Kleiman (1998), o leitor proficiente é aquele capaz de mobilizar diversas estratégias
de leitura, que possam atender a seus objetivos e que sejam adequadas à interação com
determinados gêneros e tipos textuais.
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Assim, ao partir da premissa anterior, é necessário discutir o conceito de gênero
textual que a pesquisa assume, a fim de ser coerente com os pressupostos teóricos até aqui
apresentados.
Os estudos de Marcuschi (2007) defendem a ideia de que os gêneros textuais são
fenômenos históricos – profundamente vinculados à vida cultural e social – já está
comprovado e bem discutido na literatura acadêmica atual: ―fruto de trabalho coletivo, os
gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. São
entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação
comunicativa‖ (p. 19). No entanto, o mesmo autor argumenta que mesmo apresentando alto
poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os
gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa.
Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem
emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações
tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje
existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita (MARCUSCHI, 2007, p.19).

Assim, a partir da definição de gênero apresentada, e sabendo que são várias as
vertentes que nos remetem à importância de sua utilização no cotidiano escolar, cabe às
escolas utilizar-se dos gêneros como elemento facilitador no processo de ensino e
aprendizagem da língua materna, contribuindo para uma ação sociodiscursiva na escola.
Complementando este enfoque teórico, fica claro que o papel do professor muda,
quando as perspectivas de alfabetização e da língua materna são voltadas para a prática
social. Um enfoque socialmente contextualizado pode conceder ao professor autonomia no
planejamento das aulas e na escolha de materiais didáticos. Assim, completando esse
enfoque, contribui também Nóvoa (1994), que chama atenção para importância de trazer as
pessoas da educação – crianças, professores, famílias – para o retrato histórico, ou seja,
realizar a história dos atores sociais significa o reencontro com a experiência. Segundo o
autor,
O componente experiencial pode fornecer-nos um melhor entendimento do
modo como alunos e professores, a título individual ou coletivo, interpretam
e reinterpretam o seu mundo, do modo como os atores educativos
construíram as suas identidades ao longo do tempo, do modo com a
experiência escolar tem diferentes sentidos para diferentes pessoas
(NÓVOA, 1994, p. 102).
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3.

Discussão dos dados coletados em 2018
As intervenções desta pesquisa iniciaram em março do ano letivo de 2018, com os seis

(06) docentes e os 99 estudantes matriculados 1º ano da rede pública municipal de
Comendador Levy Gasparian/RJ e foi necessário um treinamento da equipe de aplicadores
dos protocolos, a fim de apresentar aos colaboradores como o instrumento deveria ser
aplicado e registrado. Tal treinamento se deu pela orientadora desta pesquisa, a professora
Hilda Micarello, na sede da SME.

3.1O protocolo de leitura como instrumento de pesquisa e sua aplicação

A expressão protocolos de leitura será aqui considerada em duas acepções: a primeira
advinda da Psicolinguística e a segunda, dos Estudos Culturais. Ambas permitem lidar com
uma questão crucial na leitura: a compreensão (FRADE et al., 2014).
É importante ressaltar que a escolha por esse instrumento se deu por minha participação
nas pesquisas coordenadas pela professora Hilda Micarello nos últimos cinco anos, que vêm
apontando a eficiência do protocolo de leitura como um instrumento que possibilita o
diagnóstico e a avaliação da leitura. Segundo Micarello (2016, p.9), ―o protocolo de leitura
demonstrou ser um instrumento eficaz para identificar as estratégias de leitura mobilizadas
pelos/as estudantes, adotando, com relação a essas estratégias, uma perspectiva discursiva de
linguagem‖ (MICARELLO, 2016, p. 9). Assim, através dos resultados das pesquisas de
Micarello (2016), compreendi como a elaboração e a utilização de protocolos de leitura são
fundamentais para garantir uma das bases da compreensão da leitura, além de se constituírem
em estratégias valiosas para intervenção pedagógica.
Por essa razão, tal instrumento é utilizado nesta pesquisa como uma avaliação
diagnóstica, que tem por objetivo nortear o planejamento dos professores, na elaboração de
práticas pedagógicas que possam favorecer o desenvolvimento da capacidade de
compreensão em leitura.
Assim, o protocolo de leitura (pelo viés da Psicolinguística) nos possibilita identificar o
que se passa na mente dos estudantes quando leem. Segundo Frade (et al. 2014), nesse
sentido, a expressão é um empréstimo de uma técnica de pesquisa em leitura que objetiva,
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através de perguntas, obter dados sobre os processos usados pelo leitor no momento da
leitura.
Ainda segundo Frade (et al. 2014), enquanto na visão da Psicolinguística o protocolo é
um instrumento elaborado pelo interlocutor, na perspectiva dos Estudos Culturais –
representada por Chartier (1996), entre outros autores – os protocolos são marcas, pistas e
elementos já presentes no texto, em especial os literários, como um conjunto de dispositivos,
denominados protocolos de leitura:

Tais dispositivos objetivam definir quais devem ser as interpretações
corretas e o uso adequado do texto pelo leitor. Eles se materializam em dois
tipos: o primeiro refere-se aos elementos que determinado autor apresenta
no texto, conforme as suas intenções. Por exemplo, a utilização de itálico,
maiúsculas e títulos, que tentam chamar a atenção do leitor para algo que se
julga importante. São também protocolos os dispositivos tipográficos: a
presença das ilustrações – quais são elas e como dialogam com o texto –, a
disposição, as fontes e a divisão do texto (FRADE et al., 2014).

É importante destacar que os protocolos de leitura utilizados nesta investigação foram
aprimorados a partir do protocolo construído na pesquisa realizada nos anos de 2011 e 2012:
―Perfis de leitores de estudantes do 3º ano do ensino fundamental: relações entre habilidades
e estratégias de leitura‖ 7, com a supressão e/ou inclusão de itens no mesmo, de modo a
abranger um maior número de gêneros textuais – da qual os alunos do 3º ano da rede de
ensino do município de Comendador Levy Gasparian fizeram parte do projeto piloto.
Nessa perspectiva, o protocolo de leitura aplicado nos 99 estudantes no 1º ano do
Ensino Fundamental é composto de 73 tarefas, sendo vinte palavras e três frases com níveis
de complexidade distintos e textos de gêneros variados.
7

Na primeira fase, financiada pelas mesmas instituições de fomento, intitulada Perfis de leitores de estudantes do 3º
ano do ensino fundamental: relações entre habilidades e estratégias de leitura, o objetivo foi realizar de forma
simultânea um estudo sobre os dados do PROALFA, os obtidos na aplicação de itens de leitura com base na matriz
PROALFA e aqueles que compuseram um protocolo de leitura aplicado em crianças do 3º ano do Ensino Fundamental.
Os alunos do 3º ano do Ciclo de Alfabetização da rede municipal de ensino de Comendador Levy Gasparian
participaram do projeto piloto dessa primeira fase, em que os protocolos de leitura foram aplicados em todas as turmas
de 3º ano da rede, a fim de validar e aprimorar o instrumento. No entanto, em função do calendário letivo, não houve
tempo de compartilhar os resultados com os professores da rede naquele ano. Daí a pertinência desse estudo ser
retomado na rede de ensino de Com Levy Gasparian. Porém, agora, com os alunos dos três primeiros anos do ciclo, de
quatro escolas da rede.

1183

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

Assim, os critérios utilizados para seleção das vinte palavras do protocolo foram os
mesmos descritos por Micarello (2016, p.11): ―optou-se por ter um conjunto mais amplo de
palavras, que pudesse contemplar diferentes níveis de dificuldade que a leitura de palavras
pode apresentar.‖

Para identificar esses níveis recorreu-se à literatura sobre o tema. Segundo Coscarelli
(2002), existem vários fatores que influenciam no processamento lexical das palavras. Dentre
esses fatores, destacam-se:
 A complexidade silábica das palavras: palavras formadas pelo padrão
silábico consoante/vogal, o mais frequente na Língua Portuguesa, tendem a
ser mais facilmente decodificadas pelo leitor iniciante do que aquelas
formadas por padrões silábicos menos frequentes, como o padrão ccv; v; vc,
dentre outras possibilidades. Além da combinação silábica, a posição da
sílaba tônica das palavras também é um fator que contribui para o grau de
complexidade de sua leitura. As palavras paroxítonas são mais frequentes,
na Língua Portuguesa, do que as palavras oxítonas e proparoxítonas.
 A extensão das palavras: palavras menos extensas, dissílabas ou
trissílabas, são lidas com maior facilidade do que aquelas mais extensas,
polissílabas; a frequência da palavra na Língua Portuguesa e a consequente
familiaridade do leitor com essa palavra: palavras mais familiares tendem a
ser lidas mais rapidamente do que palavras menos familiares, que exigem a
decifração sílaba a sílaba para serem lidas (MICARELLO, 2016, p. 11).

Portanto, com base nessas premissas, foram estabelecidos os seguintes critérios para a
seleção de palavras que comporiam o protocolo de leitura: palavras formadas exclusivamente
por sílabas canônicas; por sílabas canônicas e não canônicas; paroxítonas, proparoxítonas,
oxítonas; mais frequentes e menos frequentes (MICARELLO, 2016). E dessa forma, foram
selecionadas 20 palavras ao todo para compor o protocolo.
Para a seleção das três frases, utilizou-se a princípio, o mesmo critério usado para
seleção das palavras: ―um conjunto mais amplo de frases, que pudesse contemplar diferentes
níveis de dificuldade que a leitura de frases pode apresentar‖ (MICARELLO, 2016).
Segundo Coscarelli (2002), existem vários fatores que influenciam no processamento
sintático das palavras numa frase. A canonicidade e a complexidade sintática da sentença são
alguns desses fatores. A estrutura mais simples para as sentenças em Língua Portuguesa é
aquela formada pela combinação sujeito/verbo/objeto. Sentenças que correspondam a essa
estrutura são, portanto, mais facilmente lidas que aquelas que possam apresentar outros
padrões sintáticos. Considerando esse dado optou-se pela inserção de frases com diferentes
padrões sintáticos: uma frase na ordem direta, composta por sujeito/verbo/objeto direto; uma
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frase na ordem direta, porém mais extensa, composta por sujeito/verbo/objeto direto e objeto
indireto; e uma frase na ordem indireta (MICARELLO, 2016, p. 12).
Segundo Micarello (2016), a variabilidade da extensão e complexidade das frases, dada
pela variação de seus padrões sintáticos teve o objetivo de permitir a identificação de
diferentes níveis de leitura pelos sujeitos.
Uma das tarefas do protocolo na leitura de frases é a contagem de palavras da frase.
Ainda segundo Micarello (2016), tal item não fazia parte da primeira versão do instrumento,
mas foi acrescentado porque, apesar de não se referirem às estratégias de leitura, trata do
importante desenvolvimento do conceito de palavra.
Por fim, porém não menos importante, são apresentados aos estudantes três gêneros
textuais. A saber: uma receita culinária, uma poesia, uma história em quadrinhos
(predominantemente não verbal) e um cartaz.
Para a produção do protocolo foi escolhida a história em quadrinhos como
um gênero a ser apresentado a todos os/as estudantes, do 1º ao 3º ano. O
gênero foi selecionado, dada sua ampla circulação no universo infantil e,
ainda, por requerer estratégias de leitura específicas que demandam a
articulação entre os quadros para a produção de sentido global para o texto.
Na aplicação da versão preliminar, a estudantes do 3º ano do ensino
fundamental, observou-se que muitos/as estudantes faziam a leitura do texto
quadro, a quadro, sem produzir um sentido global para o mesmo. O que
contribuiu para seleção deste gênero também foi o fato de sua leitura não
depender de uma decodificação do escrito, o que permite analisar processos
inferenciais, e as estratégias para a produção de inferências, mesmo entre
estudantes ainda não alfabetizados (MICARELLO, 2016, p. 14).

Os demais gêneros (cartaz, receita culinária e poesia) eram todos acompanhados de
ilustração e tinham como objetivo a identificação das estratégias utilizadas pelos estudantes
para o reconhecimento do gênero, bem como a formulação de hipóteses sobre o conteúdo,
leitura, síntese e finalidade do gênero.
Dessa forma, a matriz de referência dos protocolos tem o seguinte formato:
Protocolo de leitura – com os descritores
Tópico
1- APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE
ESCRITA ALFABÉTICA

CÓDIGO
DESCRITOR
PLD01
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Descritor
Ler palavra dissílaba, trissílaba ou
polissílaba, formada exclusivamente
pelo padrão consoante/vogal.
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PLD02

Ler palavra dissílaba, trissílaba ou
polissílaba, quando a palavra possui
uma ou mais sílabas formadas por
padrões silábicos diferentes de
consoante/vogal.

PLD03

Ler palavras proparoxítonas ou
oxítonas, formadas por diferentes
padrões silábicos, com correta
entonação da sílaba tônica.
Associar uma sentença de estrutura
sintática canônica - sujeito, verbo,
objeto - à imagem que a representa.

PLD04

PLD05

Associar uma sentença de estrutura
sintática canônica - sujeito, verbo,
objeto direto, objeto indireto- à
imagem que a representa.

PLD06

Associar uma sentença de estrutura
sintática não canônica (voz passiva)
à imagem que a representa.

DE

PLD07

Ler textos de diferentes gêneros.

3- COMPREENSÃO DE TEXTOS DE
DIFERENTES GÊNEROS

PLD08

Formular hipóteses com relação ao
assunto de um texto com base em
aspectos
estruturais
e/ou
linguísticos.
Localizar informações explícitas em
textos de diferentes gêneros.

2- LEITURA
DE
TEXTOS
DIFERENTES GÊNEROS

PLD09

4- USOS SOCIAIS DA LEITURA

PLD10

Interpretar
textos
multimodais
(propagandas, quadrinhos, fotos,
textos expositivos etc.).

PLD11

Inferir o assunto e/ou tema de textos
de diferentes gêneros.

PLD12

Sintetizar o conteúdo de textos de
diferentes gêneros.

PLD13

Inferir o sentido de uma metáfora
poética

PLD14

Formular hipóteses com relação ao
gênero de um texto com base em
elementos
estruturais
e/ou
linguísticos do texto.

PLD15
PLD16

Reconhecer o gênero de um texto.
Reconhecer a finalidade de gêneros
diversos.

Assim, a primeira aplicação do protocolo de leitura se deu na semana de 05 a 09 de
março. Foi definida uma dupla de aplicadores por escola, na qual um aplicador ficou
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responsável por ler o protocolo para o estudante, enquanto o outro fez o registro das respostas
das crianças.
Das seis turmas de 1º ano da rede (sendo uma em cada escola), duas turmas eram
multisseriadas (1º e 2º anos juntos): em uma unidade escolar havia 08 alunos matriculados no
1º ano e 08 alunos no 2º ano; enquanto na outra unidade havia 09 crianças no 1º ano e 10 no
2º. Por essa razão, uma mesma dupla ficou responsável por essas duas escolas. Nas outras
quatro turmas da rede, havia 10 estudantes, 26, 22 e 24 discentes matriculados no 1º ano,
totalizando assim 99 crianças.
Dessa forma, a aplicação do protocolo de leitura permitiu a produção de evidências
sobre a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes referentes às habilidades de
leitura. Assim, os dados produzidos com tal instrumento foram o ponto de partida para o
planejamento dos encontros de formação com os professores que, além de objetivar o estudo/
planejamento das estratégias de leitura, também foi um espaço para que pudesse (junto com
os professores) fazer a análise dos dados e planejar práticas de alfabetização, a fim de realizar
a segunda, terceira e quarta aplicações do protocolo de leitura (respectivamente), para a
avaliação dos desenvolvimentos dos alunos.
Nesse contexto, a fim de realizar a análise comparativa que proporcione a identificação
das estratégias de leitura mobilizadas pelos estudantes durante os três anos de escolaridade do
Ciclo de Alfabetização, a fim de avaliar os esquemas cognitivos movidos durante as leituras,
relacionando-os à proposta de ensino planejada pelos professores nos encontros de estudo e
planejamento, com o objetivo de analisar o impacto dessa formação em exercício no
desenvolvimento da competência leitora dos estudantes – foi aplicado o mesmo protocolo de
leitura, em uma outra rede pública municipal de ensino. Ou seja, num grupo de controle.
O grupo de controle neste estudo permitirá a análise comparativa entre os resultados
dos estudantes das duas redes de ensino, sendo que apenas na rede de Comendador Levy
Gasparian haverá a intervenção de planejamento junto aos professores. Dessa forma, será
possível verificar (se, quanto e como) o ensino planejado pelos docentes nos encontros de
estudo e planejamento impacta na competência leitora dos estudantes.
Esse grupo de controle é composto pelos estudantes do Ciclo de alfabetização da rede
municipal de ensino público da cidade de Santana do Deserto/MG8. A escolha dessa rede se

8

O município de Santana do Deserto é um município pequeno como o de Comendador Levy Gasparian, com 3.971
habitantes, do interior do Estado do Minas Gerais. Além de Com Levy Gasparian, os municípios limítrofes de
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deu pela aproximação do IDH9 dos dois municípios e nota do índice na última avaliação do
SAEB, que dos municípios limítrofes à Comendador Levy Gasparian, é o que mais se
aproxima da realidade socioeconômica, cultural e política do município que a investigação se
realizou.
Nesse contexto, por orientação de minha orientadora, não foi necessário formar uma
equipe de colaboradores para a aplicação do protocolo de leitura no grupo de controle. Assim, a
aplicação do protocolo nos estudantes que formam o grupo de controle foi realizada pela própria
pesquisadora nos dias 20 e 21 de março do ano letivo de 2018 e, assim como em Comendador Levy
Gasparian, o protocolo foi aplicado em todos os estudantes matriculados no 1º ano do Ensino
Fundamental, que no município de Santana do Deserto eram 42 estudantes, nas duas escolas que
compõem a rede.
3.2 Como os primeiros dados foram analisados e quais os resultados da primeira
aplicação
Após a aplicação do protocolo de leitura nas turmas, as informações consolidadas
foram, primeiramente, colocadas no Excel e em seguida tal consolidação foi transportada para o
SPSS. Após passar por esse software, foram geradas frequências de respostas a cada item do
protocolo de leitura e, com base nessas frequências, foram analisados os desempenhos dos
estudantes e planejar os encontros de estudo e planejamento com os professores alfabetizadores da
pesquisa.
Dessa forma, a partir dos dados gerados com a frequências de respostas a cada item do
protocolo de leitura, foi observado que:

Leitura
das
palavras

Estudantes da Rede Municipal
de Ensino de Com Levy
Gasparian
85% dos estudantes que
realizaram o teste, Identificaram
as letras de todas as palavras,
soletrando-as corretamente

Estudantes do grupo de controle:
Rede Municipal de Ensino de
Santana do Deserto
90% dos estudantes que realizaram
o teste Identificaram as letras de
todas as palavras, soletrando-as
corretamente

Santana são Juiz de Fora, Matias Barbosa, Simão Pereira, Chiador, Mar de Espanha e Pequeri. Diferente de Com
Levy Gasparian, a cidade não é tão recente, pois fez parte de Juiz de Fora e de Matias Barbosa, sendo emancipada em
1953. Tem o Sistema de Ensino organizado em 2 Escolas que atendem da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino
Fundamental, 1 Escola que atende da Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental e 1 Creche. 30
profissionais compõem o quadro de professores do município. Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da
cidade tiveram nota média de 5.4 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Na comparação com
cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 698 de 853. Em 2017
esse índice caiu para 5.1.
9
IDH de Comendador Levy Gasparian/RJ: 0,753 Fonte: IBGE 2017
IDH de Santana do Deserto/MG: 0,744 Fonte: IBGE 2017
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Leitura
das frases

Leitura
gêneros
textuais:

85%
dos
estudantes
só
reconheceram as letras, mas ainda
não compreendem que a palavra é
composta por letras. Dessa forma,
não liam a frase, soletravam cada
letra de todas as palavras da frase.
Então, quando se perguntava a
quantidade de palavras na frase,
consideravam cada letra como
uma palavra.

90%
dos
estudantes
só
reconheceram as letras, mas ainda
não compreendem que a palavra é
composta por letras. Dessa forma,
não liam a frase, soletravam cada
letra de todas as palavras da frase.
Então, quando se perguntava a
quantidade de palavras na frase,
consideravam cada letra como uma
palavra.

Observou-se que 15% estudantes
se aproximaram do gênero receita
e desses 15%, 10% conseguiram
levantar a hipótese correta,
reconhecendo corretamente a
finalidade do gênero e sua função
social, mesmo sem conseguir ler
nada, uma vez que apenas um
estudante (entre os 90 que fizeram
o teste) conseguiu ler, mesmo que
com dificuldade. O que permite
inferir que as crianças se apoiaram
exclusivamente nas imagens.
30% dos estudantes conseguiram
formular hipótese sobre o gênero
textual antes da leitura, fazendo
referência a outros elementos em
relação ao cartaz: ao espaço físico
que circula, por exemplo. Apenas
um estudante (no universo de 90)
conseguiu ler, mesmo que com
pouca fluência.

Observou-se que 5% estudantes se
aproximaram do gênero receita e
desses 5%, 2% conseguiram
levantar a hipótese correta,
reconhecendo
corretamente
a
finalidade do gênero e sua função
social, mesmo sem conseguir ler
nada, uma vez que apenas um
estudante (entre os 37 que fizeram
o teste) conseguiu ler com fluência.
O que permite inferir que as
crianças
se
apoiaram
exclusivamente nas imagens.
20% dos estudantes conseguiram
formular hipótese sobre o gênero
textual antes da leitura, fazendo
referência a outros elementos em
relação ao cartaz: ao espaço físico
que circula, por exemplo. Apenas
um estudante (no universo de 37)
conseguiu ler com fluência.

Esse gênero, apesar de ser um
texto que muitos livros didáticos
trazem para o trabalho de
alfabetização das crianças, oferece
muita dificuldade pois exige um
grau de inferência maior, em
função da não literalidade da
linguagem, típica ao gênero.
Dessa forma, apenas 2% dos
estudantes conseguiram levantar
hipóteses sobre o gênero. Mas
nenhum conseguiu ler o texto.

Esse gênero, apesar de ser um texto
que muitos livros didáticos trazem
para o trabalho de alfabetização das
crianças, oferece muita dificuldade
pois exige um grau de inferência
maior, em função da não
literalidade da linguagem, típica ao
gênero. Dessa forma, apenas um
estudante
conseguiu
levantar
hipóteses sobre o gênero e lê-lo
com fluência.

dos

Gênero
textual
receita

Gênero
textual cartaz

Gênero
textual
poesia

Gênero
história

11% dos estudantes conseguiram 11% dos estudantes conseguiram
em inferir corretamente a intenção do inferir corretamente a intenção do
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quadrinhos

personagem no início da história.
89% afirmaram que a intenção do
personagem era fazer outra ação,
que não a de construir uma canoa
para brincar no rio. Essa resposta
indica
que
os
estudantes
realizaram uma inferência com
relação
às
intenções
do
personagem, sem considerar todos
os elementos da sequência de
imagens, em especial o rio, que
aparece no último quadro e a
expressão facial do personagem,
que demonstra decepção com o
ocorrido.

personagem no início da história.
89% afirmaram que a intenção do
personagem era fazer outra ação,
que não a de construir uma canoa
para brincar no rio. Essa resposta
indica que os estudantes realizaram
uma inferência com relação às
intenções do personagem, sem
considerar todos os elementos da
sequência de imagens, em especial
o rio, que aparece no último quadro
e a expressão facial do personagem,
que demonstra decepção com o
ocorrido.

Assim, após a sistematização dos resultados da primeira aplicação do protocolo de leitura, foi
marcada o primeiro encontro de estudo e planejamento coletivo com os professores do 1º ano da
rede municipal de ensino de Comendador Levy Gasparian, que aconteceu no dia 16 de abril de
2018 e se estendeu durante todo o ano letivo, uma vez por mês.
A ―base‖ que sustentou os encontros para o planejamento das intervenções pedagógicas e
aulas de leitura com os professores é apresentada a seguir:
 Análise dos resultados dos protocolos
 Análise das avaliações internas (de cada escola)
 Análise das Matrizes de avaliação do Protocolo
 Análise dos Planos de Curso e Planos de Aula das professoras
 Referencial teórico da pesquisa
A partir da base apresentada, foram realizados 9 encontros de planejamento e estudo com os
professores do 1º ano do Ciclo de Alfabetização da rede, que resultaram em aulas de leitura e
intervenções pedagógicas que tiveram como objetivo fazer com que o estudante fosse capaz de, ao
final do ano letivo de 2019:
 Ler palavra dissílaba, trissílaba ou polissílaba, formada exclusivamente pelo padrão
consoante/vogal;
 Ler palavra dissílaba, trissílaba ou polissílaba (quando a palavra possui uma ou mais
sílabas) formada por padrões silábicos diferentes de consoante/vogal;
 Ler palavras proparoxítonas ou oxítonas, formadas por diferentes padrões silábicos, com
correta entonação da sílaba tônica;
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 Ler e compreender com fluência frases de diferentes padrões sintáticos e compostas por
palavras com diferentes padrões silábicos;
 Formular hipóteses com relação ao assunto de um texto com base em aspectos estruturais
e/ou linguísticos;
 Ler textos de diferentes gêneros;
 Reconhecer a finalidade de gêneros diversos;
 Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros
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Resumo: Dentre as temáticas de formação propostas no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC), desenvolvido pelo Centro de Alfabetização Leitura e Escrita (CEALE),
durante os anos de 2017 e 2018, a leitura foi definida como um dos eixos de estudos. Com o intuito de
aprofundar a discussão sobre o processo cognitivo e social de aquisição da leitura, trabalhou-se uma
oficina com a temática ―Processos de Leitura‖. Diante disso, esse texto tem como objetivo apresentar
uma reflexão a partir de seis relatos dos estudos sobre os processos de leitura vivenciados pelos
formadores locais, participantes dos encontros promovidos pelo PNAIC 2017-2018. Para tanto,
buscamos apresentar as experiências vivenciadas pelas professoras alfabetizadoras a partir das
propostas teórico-metodológicas trabalhadas nas oficinas com base em algumas considerações a
respeito do conceito de leitura, em articulação com os relatos produzidos dos momentos de estudos da
formação em serviço do PNAIC 2017-2018.

Palavras-chave: Formação de professores alfabetizadores. Leitura. Alfabetização.

Introdução
Dentre as temáticas de formação propostas no âmbito do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), desenvolvidas pelo Centro de Alfabetização Leitura e
Escrita (CEALE), durante os anos de 2017 e 2018, a leitura foi definida como um dos eixos
de estudos. Com o intuito de aprofundar a discussão sobre o processo cognitivo e social de
aquisição da leitura, desenvolveu-se uma oficina com a temática ―Processos de Leitura‖1, em
1

Oficina realizada no 2. Módulo do PNAIC 2017-2018, com o tema “Organização e sistematização do trabalho
pedagógico e processos de leitura”, nos dias 13 e 14 de março de 2018, na Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais.
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que oportunizamos uma reflexão sobre o conceito de leitura, sobre as práticas com diversos
gêneros textuais e sobre suportes e contextos de realização da atividade de leitura.
As oficinas foram coordenadas pelo formador estadual e desenvolvidas e ministradas
por 12 (doze) formadoras regionais, direcionadas a quase 250 formadoras locais2. As oficinas
foram desenvolvidas para as formadores locais da cidade de Belo Horizonte e de
aproximadamente 160 cidades ao entorno.
Iniciamos a oficina a partir de questões norteadoras, como: Qual é o objetivo ao
escolher um texto para minha turma? O que espero de meus alunos quando planejo uma
prática de leitura de um texto? Procuro escolher um texto de acordo com a habilidade de
leitura que preciso desenvolver em meus alunos? Ao escolher um texto levo em consideração
o conjunto dos textos a serem lidos ao longo do bimestre, do semestre ou do ano? Ao
escolher um texto levo em consideração a relação deste com o projeto pedagógico da escola
ou com o projeto da minha turma? Minhas escolhas levam em consideração os interesses de
meus alunos? Que relações pretendo estabelecer, em aula, entre o texto e o mundo que nos
cerca? Consigo me lembrar de algum comentário de alunos que me surpreenderam durante ou
depois da prática de leitura dos textos em sala de aula? Quais são as dificuldades encontradas
por meus alunos para compreensão dos textos lidos?
A dinâmica teve por finalidade compreender os processos educativos que circundam
as atividades de leitura nas salas de alfabetização. Durante a reflexão, as formadoras locais
apontaram conhecimentos e vivências de práticas de leitura exitosas, mas também
apresentaram dúvidas quanto às questões conceituais.
Esse texto tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre os relatos dos estudos
dos processos de leitura vivenciados pelas formadoras locais, participantes dos encontros
promovidos pelo PNAIC 2017-2018. Desta forma, buscamos por meio de 6 relatos apresentar
uma reflexão do trabalho desenvolvido nas oficinas com base em algumas considerações a
2

Segundo o documento orientador do PNAIC 2017-2018, o programa de formação foi organizado em forma de
rede em que o formador estadual deveria “planejar e ministrar a formação aos formadores regionais com base
no material didático selecionado pelas redes, sempre com foco na aprendizagem do aluno”; o formador
regional seria responsável por “planejar e ministrar a formação aos formadores locais com base no material
didático selecionado pela rede, sempre com foco na aprendizagem do aluno”, e o formador local seria
“responsável pela formação dos coordenadores pedagógicos, professores e articuladores da escola e tem
como principais atribuições: identificar os dados da ANA de cada escola; conhecer o material didático
selecionado pela rede que servirá de base para a formação e acompanhar a prática pedagógica dos
professores, coordenadores pedagógicos e articuladores da escola; identificar professores com maiores
dificuldades para oferecer atendimento personalizado; orientar a busca de soluções para as fragilidades e os
desafios encontrados” (BRASIL, 2017, p.26).
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respeito do conceito de leitura fundamentação teórica sobre leitura como processo, em
articulação com os relatos selecionados produzidos dos momentos de estudos da formação
em serviço do PNAIC 2017-2018.

Refletindo sobre a concepção de leitura a partir dos relatos

Pretendemos, nesta seção, apresentar uma reflexão sobre as facetas do processo de
leitura a partir de trechos de seis relatos das atividade de leitura propostas pelo Roteiro 33,
relacionado aos conceitos teóricos que fundamentam essas práticas de leitura nas escolas que
atuam as professoras alfabetizadoras participantes do PNAIC 2017-2018. Foi sugerido às
formadoras locais que se iniciasse a oficina de leitura com as alfabetizadoras a partir da
reflexão da letra da música ―Diariamente‖, de Nando Reis. Dentre os relatos sobre a dinâmica
desenvolvida nos encontros de formação, destacamos um trecho que retrata a percepção de
um grupo de professoras alfabetizadoras em relação aos desafios da compreensão de como se
trabalhar o processamento de leitura, em sala de aula de alfabetização:

Iniciou-se o encontro de formação, abrindo as atividades ao som da música
―Diariamente‖, de Nando Reis, logo após o grupo de professoras refletiu que
o ensino da leitura abrange diferentes aspectos, desde a seleção de textos, a
orientação da leitura para os alunos, os sentidos, a localização das
informações e as atividades relacionadas. [Nesse percurso] O professor deve
proporcionar aos alunos um conhecimento prévio de um determinado
universo exposto no texto referência para que compartilhem uma cultura
comum num mundo cada vez mais globalizado (Relato 1, Atividade do
Roteiro 3, formadora local 1, Caeté, MG, 2018)

Essa concepção de ensino de leitura, abordada por esse grupo de professoras
alfabetizadoras, remete-nos à percepção da leitura como processo que deve ser compreendida
em sua dimensão linguística, cognitiva e social. Essas três dimensões que perpassam o ato de
ler e que são fundamentais na construção do sentido do texto foram motivo de atenção,
dedicação e aprofundamento durante os encontros de formação.

3

A atividade do Roteiro, continha o seguinte enunciado: “Na terceira atividade do 1º módulo do PNAIC
2017/2018, convidamos você e seus cursistas para produzirem uma reflexão sobre o ensino das capacidades
de leitura. Para isso os professores alfabetizadores deverão aplicar em suas salas de aula as atividades
propostas no volume 6, da Coleção Instrumentos da Alfabetização, intitulado Planejamento da Alfabetização:
capacidades e atividade”.
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No Roteiro 3 as professoras alfabetizadoras deveriam escolher uma das seguintes
práticas de leitura para desenvolver com seus alunos, a saber: Lendo por meio de pausas
protocoladas; Lendo e agrupando frases; lendo palavras destacadas no texto; leitura de texto
informativo jornalístico; leitura de texto informativo.

Verificamos que a opção pela

realização de leitura protocolada foi a mais escolhida pelas professoras alfabetizadoras na
realização da atividade com os alunos, visto que fora uma atividade ―muito explorada nos
encontros do PNAIC anterior‖, o que aparece como justifica no relatório de uma das
formadoras locais.
Assim, temos uma descrição mais detalhada de uma atividade de leitura realizada por
uma professora alfabetizadora com a parlenda ―A casinha da vovó‖, descrita por uma
formadora local:

A professora iniciou a aula apresentando o texto para os alunos e explorandoo. Fez várias perguntas à medida que ia lendo o texto com eles, deixando que
falassem o que sabiam sobre o texto. A professora, por fim, entregou uma
cópia do texto para cada aluno e, em seguida, fez novamente a leitura,
pedindo para que eles passassem o dedinho acompanhando o texto. Colocou o
texto no quadro e orientou para que fizessem a leitura coletiva. Depois
colocou as palavras em destaque no quadro, os alunos leram e separaram as
sílabas das palavras, batendo palmas e contando o número de sílabas de cada
uma. Por fim, a professora produziu coletivamente com a turma frases,
usando as palavras trabalhadas. Por ser um texto conhecido, os alunos
interessaram pelas atividades sugeridas e tiveram um bom resultado,
alcançado assim o objetivo esperado. (Relato 2, Atividade do Roteiro 3,
cidade Mathias Lobato, formadora local 2, 2018)

No Relato 2 observamos a descrição de uma atividade de leitura mediada, por meio de
uma série de estratégias utilizadas pela professora, como: questionar sobre o assunto do texto,
ler o texto para as crianças, ler o texto coletivamente, realizar atividades de reflexão sobre o
sistema de escrita alfabética, enfim, tudo isso demonstra ações pedagógicas relacionadas às
facetas linguística, cognitiva e social da leitura. E ainda, sinaliza o quanto a formação
continuada contribui de forma efetiva para ampliar a compreensão dos professores em relação
ao processamento de leitura. A partir das leituras e oficinas realizadas, as alfabetizadoras
conseguiram planejar atividades pedagógicas que levassem em consideração as várias
perspectivas da ação de ler, de modo que estimulassem os alunos a perceberem as diversas
nuances do texto.
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Outra experiência desenvolvida por uma professora alfabetizadora, relatada pela
formadora local 3, decorreu da atividade com o gênero conto, em que a leitura realizada
propiciou uma conversa sobre diversos contos de fadas, relacionando com conhecimentos de
mundo dos alunos:

A professora E. propôs a atividade falando que faria uma leitura de frases de
histórias já conhecidas pela turma, mas antes de entregar as frases as crianças
ela relembrou através de uma roda de conversa as principais histórias de
contos tradicionais. Deixou que as crianças que já liam fizessem a leitura
silenciosa das frases. Alguns decodificaram palavras, outros já leram frases
inteiras. Depois desse momento a professora fez uma leitura coletiva e pediu
que os alunos acompanhassem com o dedo. Muitas crianças já iam falando a
qual história cada conto pertencia, de acordo com o personagem ou
característica que liam. Muitos ficaram eufóricos para falar o que sabiam. A
professora propôs discussão no quadro em grupo. A professora relatou que a
atividade foi muito interessante, pois fez com que os mesmos ampliassem as
referências culturais (...). (Relato 3, Atividade do Roteiro 3, formadora local
3, Catas Altas, MG, 2018)

O Relato 3 descreve, de forma mais generalizada, a realização da atividade de leitura
contos conduzida pelo conhecimento prévio sobre o enredo da história, suas memórias e
impressões do gênero textual, o que ocasionou a satisfação dos alunos com a atividade
realizada, por possibilitar uma interação com o texto (frase de contos de fadas) a partir da
retomada de sua estrutura, característica de personagens, conflitos, dentre outros. Essa prática
proporcionou que as crianças encontrassem o sentido do texto, relacionando aquilo que liam a
conhecimentos anteriores a fim de descobrirem a qual conto a frase se referia.
Podemos verificar a partir dos dois últimos relatos de atividades de leitura, que as
professoras alfabetizadoras buscam trabalhar em sala de aula, estimulando a atuação e
interações do leitor com e sobre o texto. O professor, na mediação desse processo, cria
relações de afetividade entre o texto lido e os alunos, para que possam se engajar no ato da
leitura.
Se por um lado temos em vista o ato de ler como um processo de ações cognitivas, de
operações de sentidos, por outro temos também a percepção da ação de leitura como um ato
que envolve sentimentos, como um ato de ―[...] abrir-se para o afeto, o desencontro, a tristeza,
o medo, o luto‖, ou seja, vemos a leitura como uma relação de afetividade em que se
promove uma reflexão sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, um ato de ―[...]
encorajar-se diante das contingências da existência‖, conforme descreve
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Em outro relato sobre a realização do Roteiro 3, envolvendo atividade de leitura com
jornal, a formadora local descreve:
As dificuldades que os alunos apresentaram foram em relação à resistência,
dizendo ―que jornal é coisa de velho‖, que ―suja as mãos‖, que ―tem palavras
difíceis‖. Mas com a ajuda da professora, ensinando-os a manuseá-lo, dobrálo, diferenciar os cadernos, ver as fotos, as legendas, as manchetes, os títulos,
os alunos vão se interagindo e despertando o interesse. O professor explica
sobre as questões básicas do jornal: ―O quê, quem, quando, onde, como e por
quê‖. Aos poucos os alunos vão identificando as respostas para estas e outras
perguntas com a ajuda da professora e dos próprios colegas. (Relato 4,
Atividade do Roteiro 3, formadora local 4, Piedade dos Gerais, MG, 2018)

Como se pode verificar no relato 4, o papel da professora alfabetizadora é fundamental
nesse desenvolvimento da capacidade leitora a partir do manuseio e da exploração das
características do suporte do texto. A esse respeito, Queirós (2012) nos apresenta as várias
possibilidades de promoção das atividades de leitura e consequente da formação do leitor.
Queirós (2012, p.95) destaca o papel do professor na formação de leitores, quando se ―[...] lê
para seus alunos, se encanta diante das histórias, das poesias, dos contos fantásticos, também
os alunos vão desejar ser leitores‖.
Seguindo este viés reflexivo, Freire (2001) pontua a importância da mediação proposta
pelo professor formação de leitores, destaca que o processo de significação, construído nas
relações com o outro, torna-se imprescindível para o processo de compreensão e de
aprendizagem. Para Freire (2001, p.4) esta proposta não parte apenas do ato de ―[...]
memorizar mecanicamente a descrição do objeto, mas apreender a sua significação profunda.
Só apreendendo-a seriam capazes de saber, por isso, de memorizá-la, de fixá-la‖.
Deste modo, muitas ações de leitura que ocorrem nas escolas possibilitam a formação
de leitores e a ação de mediação requer cuidados, pois o interesse pela atividade de leitura
dependerá de um ―[...] trabalho que exige entendimento, descoberta e confronto‖.
(QUEIRÓS, 2012, p.95). Na continuidade da reflexão, procuramos na próxima seção ressaltar
outro aspecto do processo de leitura, a fluência e o seu papel na construção do sentido do
texto. Analisaremos tal aspecto tendo em vista o planejamento teórico-metodológico
desenvolvido durante o PNAIC 2017-2018.

A fluência da leitura: questões teóricas
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Quando falamos em processo de leitura, em primeira instância nos referimos às ações
que o envolvem, haja vista que a compreensão é a base do aprendizado da atividade leitora,
ou seja, a prática de leitura é uma atividade cognitiva complexa, sobre o qual Solé (1998, p.9)
afirma que se trata de um: ―[...] processo abrangente e complexo; é um processo de
compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma característica essencial e singular ao
homem: a sua capacidade simbólica e de interação com o outro pela mediação de palavras‖.
Isso porque o ato de ler se caracteriza não como uma atividade passiva, mas antes é ativa,
dinâmica e plural.
No trecho do relato da formadora local 1, de uma atividade de leitura de notícia,
descrito abaixo, podemos verificar que a prática leitura demanda uma série de ações
reflexivas do leitor sobre o texto:

A atividade leitura de texto informativo jornalístico foi escolhido por uma
professora, pois, segundo ela, está ocorrendo uma exposição sobre
dinossauros em um shopping localizado próximo à escola, um jornal que
circula no município noticiou o fato, e também é um tema que desperta o
interesse dos alunos. Em um primeiro momento foi feito uma roda de
conversa, na qual, foi levantado o conhecimento dos alunos sobre esse gênero
e apresentado para eles o jornal, em seguida foi lida a notícia pausadamente,
onde a professora ia perguntando aos alunos o que eles estavam entendendo
sobre a leitura. Para a realização desta atividade foi utilizado jornal, folhas e
lápis para o registro. Em relação ao eixo leitura, a capacidade mais
desenvolvida com esta atividade foi a antecipação dos conteúdos dos textos a
serem lidos em função do reconhecimento do suporte, gênero e
contextualização. (Relato 5, Atividade do Roteiro 3, formadora local 5,
Contagem, MG, 2018)

O processo cognitivo da leitura vai além da capacidade de decodificação, ou seja, da
tradução dos signos linguísticos registrados por meio das letras (grafema-fonema). Abarca de
igual modo a busca de coerência, por meio da atribuição de sentidos para aquilo que foi lido
ou vivenciado, o que precede a capacidade de decodificar as letras, sílabas e palavras, que
ocorre do processo de aquisição do sistema de escrita alfabética. Os alunos participantes
desse relato 5 tiveram oportunidade de perceber, por meio da leitura de uma notícia de jornal,
o aprendizado sobre o gênero textual (notícia), a reflexão sobre o suporte que acolhe esse
texto e a busca pela notícia sobre o tema de interesse deles. Como incentivo à autonomia na
leitura, a professora alfabetizadora pôde ensinar seus alunos que leitura não é somente
decifração.
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Se conforme destaca Freire (2001), que a leitura de mundo antecede a leitura das
letras, temos a necessidade de estimular a criança a buscar coerência em tudo que observa e
tem contato em seu meio social. Este exercício instiga a leitura pelo olhar, ou seja, ao mesmo
tempo que a criança tenta dominar o sistema de escrita alfabética, realiza operações de
análise, de síntese, de inferência, dentre outras que são de extrema valia para o processo de
leitura interpretativa, quando a criança está diante de um texto verbal ou multimodal. O
trecho de relato a seguir ilustra essas estratégias de ensino da leitura:

Para turmas no início da alfabetização trabalhar com quadrinhas e parlendas é
muito produtivo. É interessante justamente por serem textos simples e usarem
uma linguagem bem popular. Além disso, são gêneros constituídos por textos
curtos, com rimas, o que facilita a memorização, criam situações
descontraídas, lúdicas, contribuindo para a aprendizagem significativa em sala
de aula. Em dupla ou individualmente, a maioria acompanhou o que estava
escrito colocando o dedo enquanto cantavam ou recitavam, tendo como
desafio ajustar o falado ao escrito. A solicitação da procura de palavras e
socialização com o grupo de acordo com as pistas usadas para encontrá-las foi
uma estratégia usada. Também foram utilizados textos que já se sabe de cor
para antecipar o que está escrito. Outra estratégia foi entregar os textos
recortados em versos ou em palavras e pedir que fossem colocados em ordem.
Os alunos, em sua maioria, compreenderam as orientações como um todo e
puderam refletir sobre o funcionamento do sistema alfabético de escrita,
acionando estratégias de leitura que permitiram descobrir o que estava escrito
e onde (seleção, antecipação e verificação). (Relato 6, Atividade do Roteiro 3,
formadora local 6, Caeté, MG, 2018)

Na prática escolar, observamos que a criança quando lê de forma pausada, sem
expressividade e, lentamente, as palavras e as frases do texto ficam soltas, contribuindo para
que não encontre coerência entre as palavras, de modo a não produzir o sentido para o texto.
Em vista disso, a criança não consegue recontar as ideias do texto lido, por não produzir o
significado daquilo que leu, mas apenas fixou-se em um bloco sonoro. No entanto, quando a
criança é capaz de realizar leitura exercitando as habilidades de fluência, sua atenção e foco
voltam-se para a compreensão textual, demonstrando uma visão mais global do texto, frente a
uma capacidade mais interpretativa.
No relato 6, percebemos que a escolha do gênero textual, adequado ao nível de
apropriação de escrita da turma, é fundamental para propiciar ao aluno o desenvolvimento de
várias habilidades leitoras que possibilitem encontrar sentido para o texto. Segundo Cafiero
(2005, p. 18) ―[...] o texto escrito pode ser visto como um objeto que busca gerar uma
resposta ou um efeito de sentido ao leitor‖. O trabalho de reflexão a partir de
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questionamentos sobre o texto, possibilita relações de sentidos pelo leitor. Esses elementos de
reflexão auxiliam o leitor, seja criança ou adulto, a ter fluência na leitura. Eles evidenciam a
importância de se estimular as práticas de leitura, concomitante ao processo de alfabetização,
a fim de que o texto deixe de ser apenas um amontoado de letras e sons, cheio de palavras e
frases soltas e passe a ser percebido em seu aspecto discursivo. Segundo Ribeiro (2014):
A fluência pode ser entendida como um conjunto de habilidades que
permitem uma leitura sem embaraço, sem dificuldades em relação ao texto.
Envolve questões tanto ligadas à composição do texto quanto à competência
do leitor, isto é, uma boa interação entre esses elementos é que pode garantir
que a leitura seja fluente. Do ponto de vista do leitor, é fundamental que ele
tenha desenvolvido uma série de habilidades, que vão desde o
reconhecimento das letras (no caso de muitas culturas, como a nossa, do
alfabeto) até o reconhecimento de discursos e o entrecruzamento de unidades
maiores de textos. Para muitos pesquisadores, o reconhecimento das letras
nem é o primeiro passo, pois, bem antes disso, as pessoas (crianças ou não)
identificam a função dos textos, seus suportes e sua importância em dada
cultura. Leitores capazes de ler fluentemente reconhecem letras, palavras,
frases, textos; localizam informações menos ou mais explícitas; fazem
inferências de alcances e níveis de complexidade variados, além de outras
tantas habilidades. (RIBEIRO, 2014, p.117)

Quando a professora alfabetizadora estimula a fluência, a criança tende a buscar, para
além de uma leitura mecanizada/automatizada, a entonação, a coerência a partir do sentido do
texto. Podemos citar a leitura em voz alta coletivamente ou individualmente, como exemplo
de estratégias pedagógicas. Outras práticas: o declamar poemas, o realizar brincadeiras com
trava línguas, rimas, textos melódicos, canções, as atividades de reconhecimento global da
palavra no texto, todas essas atividades e, muitas outras, favorecem o desenvolvimento de
habilidades que darão fluência na leitura.

Considerações finais
Optar por uma reflexão sobre a concepção de leitura discutida e vivenciada pelas
formadoras locais e regionais, nos encontros de formação PNAIC 2017-2018, permitiu uma
reflexão dos aspectos cognitivos, sociais e afetivos do processo da leitura, que embora se
apresentem como dimensões distintas, tais aspectos se entrecruzam. A leitura em seu aspecto
cognitivo se mostra como um processo que requer conhecimento do professor para mediar
ações pedagógicas direcionadas para o aprimoramento da formação do leitor.
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Destacamos que a leitura, na contemporaneidade, diante da gama de oportunidades
interativas, estimuladas por diversos suportes, incluindo os digitais, demarca outros instantes
de interações e comportamentos, gestos, recursos multimodais e representações que ampliam
ainda mais percepções e sentidos sobre o texto. Dessa forma, a exigência de um
aprofundamento maior sobre as operações cognitivas que auxiliam o leitor a construir sentido
no texto, seja ele verbal ou multimodal, tornam-se essenciais na formação das professoras
alfabetizadoras. A formação teórica permite a análise das práticas educativas de leitura que
levem em consideração novas interações, gestos, comportamentos, dentre outras experiências
se atentarmos que os contextos, suportes, gêneros textuais e linguagens são cada vez mais
variados.
Ao tratarmos sobre a fluência da leitura, articulamos os aspectos cognitivo, social e
afetivo, com ênfase à coerência textual nos processos de produção de sentidos e nas práticas
de leitura necessárias para se estimular a sensibilidade na percepção do compasso, da
tonicidade e da melodia do texto. No contexto da reflexão sobre leitura como prática social
ressaltamos a capacidade de formação e de transformação do leitor nas relações estabelecidas
com o texto, que se deve ao fato de possibilitar uma percepção maior das ações e das relações
que nos envolvem durante a leitura. Esta ação com e sobre o texto está demarcada pela
interatividade no processo de compreensão e de produção de sentidos. Nessa perspectiva,
evidenciamos o quanto o investimento em Programas de formação continuada possibilita que
as professoras alfabetizadoras se apropriem de discussões teóricas e práticas, de modo que
possam transformar suas práticas, levando às crianças a possibilidade de experimentarem
práticas inovadoras de leitura e escrita.
Durante os encontros de formação do PNAIC 2017-2018, muitas práticas de leitura
foram compartilhadas, por já estarem incorporadas na rotina das salas de alfabetização pelas
professoras. Das ações leitoras socializadas se destacaram aquelas vivenciadas nos projetos
de leitura, das atividades de leitura literária realizadas diariamente em sala de aula ou em
outros espaços como a biblioteca, ou ainda com outros leitores e mediadores, como a família.
Isso nos revela, portanto, o quanto o estudo contínuo de teorias sobre processamento
cognitivo de leitura reflete na atuação dos professores, permitindo que exerçam com mais
competência seu papel de mediador na inserção de crianças em práticas sociais de leitura.
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Onde se aprende a alfabetizar? aproximações e distanciamentos entre o
curso de licenciatura e a prática docente escolar
Janaína de Souza Silva
Secretaria Municipal de Educação de Limeira -SP
Samara Soares Peixoto
Estudante de graduação em Pedagogia FE – Unicamp
Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto
Docente FE – Unicamp

Resumo: Este artigo vincula-se às pesquisas realizadas no Grupo Alfabetização, Leitura, Escrita e
Trabalho Docente na Formação Inicial de Professores da Unicamp, mais especificamente, a um
projeto financiado pelo CNPq, Projeto-Mãe, e a uma Iniciação Científica (2018-2019) em que se
realizou uma revisão bibliográfica de dissertações e teses disponíveis no Banco da CAPES, entre 1998
e 2018, cujo objeto de estudo foi a disciplina alfabetização nas matrizes curriculares dos cursos de
Pedagogia. Nos limites deste texto, objetivamos tecer reflexões acerca da articulação entre a disciplina
de alfabetização presente na formação inicial de professores alfabetizadores e as práticas educativas
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escolares efetivamente vividas por duas professoras recém-formadas, atuantes na etapa infantil e no
ciclo de alfabetização. Para tal, ancoramo-nos nas perspectivas da Psicologia Histórico-cultural de
Vygotsky e Enunciativo-discursiva de Bakhtin por compreender que a linguagem é constitutiva da
cultura humana e, por isso, de extrema relevância no processo de desenvolvimento cultural da criança.

Palavras-chave: Alfabetização. Formação de Professores. Perspectiva discursiva.

A título de introdução: compreensões acerca do trabalho com leitura e escrita
Tendo como ancoradouro o estudo desenvolvido no contexto da Iniciação Científica
que analisou dissertações e teses produzidas entre 1998 e 2018, cujo objeto de estudo foi a
disciplina alfabetização nas matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia, realizada por uma
das autoras, e tomando também como referência as experiências de formação continuada
desenvolvidas no município de Limeira, SP, sob responsabilidade de outra das autoras,
indagamos acerca das reverberações da disciplina de alfabetização do curso de Pedagogia na
prática docente de professoras recém-formadas. Isto posto, neste artigo tomaremos como foco
de análise a prática de duas professoras que atuam na etapa final da educação infantil e no
ciclo de alfabetização buscando indícios das reverberações de sua formação inicial.
A condição de Professora Formadora de uma das autoras possibilitou o contato com o
trabalho pedagógico desenvolvido pelas docentes em sala de aula, bem como a aproximação
das indagações durante os encontros formativos.
A título de contextualização, o município de Limeira, desde o ano de 2013,
desenvolve propostas de formação continuada ancorada na abordagem histórico-cultural para
os 1800 docentes na Educação infantil, Fundamental I e EJA, atendidos pela rede municipal.
Com vistas a contribuir com o trabalho realizado pelo corpo docente, essa rede de ensino, no
ano de 2016, tornou público documentos que fundamentam e orientam o trabalho com a
formação continuada, a saber: Diretrizes Municipais de Educação e Currículo Municipal de
Educação de Limeira para todas as modalidades de ensino da rede.
Os encontros formativos ocorrem nas dependências das unidades escolares chamadas
―Polo‖. Essas unidades recebem mensalmente os Professores Formadores da Secretaria
Municipal de Educação (SME), responsáveis pela formação continuada dos docentes para
acompanhamento e orientação das práticas desenvolvidas em sala de aula.
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Em cada encontro, são reunidos aproximadamente 30 professores que apresentam e
discutem práticas desenvolvidas com a leitura e escrita constituídas no contexto escolar.
Nesse contexto, propostas de estudo e reflexão são organizadas e desenvolvidas pela equipe
de formação que objetivam acompanhar, (re)significar e qualificar o trabalho desenvolvido
por esses profissionais.
A discussão aqui apresentada teve origem no processo de desenvolvimento desses
encontros, a partir das manifestações indagativas de duas professoras ingressantes e recémformadas que exprimiram dificuldades em propor práticas de alfabetização e atribuíram essas
objeções à formação insuficiente concernente à aquisição dos saberes que incorporam o
trabalho com a leitura e a escrita no contexto do ensino superior.
A literatura sobre essa temática tem sido desenvolvida por diversos autores, como por
exemplo, Bosco (2005), Lugle e Mello (2015) e Ometto e Savian (2016). Essas autoras
compactuam dos mesmos referenciais teóricos por nós assumidos: as perspectivas da
Psicologia Histórico-cultural de Vygotsky e Enunciativo-discursiva de Bakhtin. Em seus
estudos, as autoras argumentam sobre a importância do trabalho educativo com a leitura e a
escrita de modo a ampliar as experiências vivenciadas pelos estudantes com as linguagens
oral e escrita desde a educação infantil.
A pesquisa realizada por Ometto e Savian (2016), por exemplo, buscou estudar o
processo de alfabetização de um grupo de alunos não alfabetizados que estavam matriculados
no 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública no interior do estado de São Paulo.
De acordo com as autoras, o procedimento de copiar palavras soltas no caderno era muito
familiar para as crianças, contudo, há que se aclarar que esse modo de conceber o trabalho
com as práticas de linguagem escrita, além de se distanciar da ampliação das práticas de
letramento, não favorece novas formas de relação entre a criança e os aspectos sociais e
culturais da linguagem escrita.
Nessa mesma direção, a pesquisa desenvolvida por Lugle e Mello (2015), com
crianças que frequentavam os anos escolares do 1º ao 5º do ensino fundamental, evidenciou o
distanciamento da compreensão da leitura e da escrita como prática social. Quando os
estudantes foram questionados sobre ―para que se escreve‖ e ―para que se lê‖, grande parte
das crianças explicitou ―o sentido-escrita como algo que se faz quando alguém manda e
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leitura para ficar esperto – que cada um aprendeu a atribuir à linguagem escrita, alheio ao
significado social dessa linguagem‖ (LUGLE e MELLO, 2015, p. 188).
Com base na assertiva apresentada, infere-se que os estudantes foram submetidos a
práticas de trabalho com a linguagem escrita de modo análogo às evidenciadas pela pesquisa
de Ometto e Savian (2016). Ou seja, os eventos de leitura e escrita organizados na esfera
escolar prescindiam das dimensões culturais e sociais, privilegiando o trabalho sobre a
linguagem em detrimento do trabalho com a linguagem4 no contexto do ensino fundamental.
Ainda, Massini-Cagliari e Cagliari (1999) ensinam-nos que as letras envolvem duas
categorizações: a categorização gráfica, que pode ser observada a partir das muitas maneiras
de traçar uma letra e dos aspectos comuns que a respectiva letra apresenta ao ser traçada das
mais diferentes maneiras, e a categorização funcional, que se refere ao valor que cada uma
das letras tem dentro do sistema de escrita, ou seja, com a posição que uma mesma letra
ocupa em diferentes palavras e o som que representa. Nesse sentido, ainda que
compactuemos que se a letra não for identificada, não poderá ser lida, ou seja, que se
produzirá uma leitura errada, as práticas apresentadas pelas pesquisadoras, em seus artigos,
nos inferem a pensar que os trabalhos desenvolvidos com essas crianças foi muito mais, ou
quase exclusivamente, voltado para a categorização funcional a fim de que os alunos
estabelecessem relações grafo-fonêmicas em detrimento aos sentidos da leitura e da escrita
como modo de interlocução entre sujeitos.
Correlativo aos problemas apresentados no ensino fundamental, na educação infantil,
o trabalho com a linguagem escrita não parece ser diferente. Os estudos de Bosco (2005)
evidenciam que, por acreditar que seja uma prática indispensável para a modalidade, os
professores investem no trabalho com o desenvolvimento da percepção, da coordenação
motora grossa e fina – categorização gráfica –, da discriminação visual e auditiva –
categorização funcional –, entre outras. Ou seja, o trabalho tem sido realizado com ―o
propósito [de] aquisição da leitura e da escrita, [identificando-se a] introdução dessas
atividades preparatórias, nas quais a ênfase é colocada não na linguagem em funcionamento

4

Geraldi (2001) distingue ―trabalho sobre a linguagem‖ e ―trabalho com a linguagem‖. Segundo ele, o trabalho
sobre a linguagem contempla os aspectos formais da língua e o trabalho com a linguagem considera-a em sua
dimensão discursiva. Nesse sentido, o trabalho com a linguagem é mais amplo e abarca também o trabalho sobre
a linguagem.
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dos textos, mas sim em verdadeiros exercícios sobre os fragmentos que os compõem‖.
(BOSCO, 2005, p. 11)
Esse fator apresentado pelo excerto está intimamente ligado às concepções do
trabalho com a leitura e a escrita assumidas pelos professores que frequentam o curso de
formação continuado ao qual nos referimos e que muitas vezes compreendem que na
Educação Infantil o trabalho pedagógico deve primar pela orientação propedêutica5.
Salvo exceções, grande parte desses profissionais professa discursos que na prática se
legitimam de modo distinto ao professado, alimentando práticas imbuídas de processos
mecanizados que pouco contribuem para a ampliação das experiências dos estudantes com a
linguagem ou para o desenvolvimento cultural da criança.
Essas semelhanças apresentadas não são ocasionais: no tocante ao trabalho com a
linguagem escrita, o cotidiano escolar da Educação Básica nas modalidades infantil e séries
iniciais do Ensino Fundamental apresentam contradições. As práticas organizadas para o
trabalho com leitura e escrita – a alfabetização como o momento iniciático dessas práticas –
são constituídas pelo reforço de concepções hegemônicas de linguagem e sujeito, que
entendem o processo de apropriação da linguagem escrita ou como apropriação de um
sistema ou como processo interno de construções próprias, que se distancia de práticas
organizadas que consideram o ensino como potencializador do desenvolvimento humano e a
linguagem como constitutiva do sujeito (OMETTO e SAVIAN, 2016).
Sobre o assunto, grande parte dos professores que atuam nessas etapas de ensino
relatam que as matrizes curriculares do curso de Pedagogia que compõe a disciplina
alfabetização, área de concentração do ensino e da aprendizagem da língua materna,
oferecem carga horária reduzida, quando não oferecem essa disciplina na modalidade de
educação a distância (EaD). Ou seja, ―não priorizam o processo de alfabetização, gerando
uma grande lacuna que resulta em uma fragilidade desse processo na prática cotidiana dos
professores alfabetizadores.‖ (PEIXOTO, 2019, p. 21)
Dessas situações e relações dissidentes apresentadas emergem a pertinência e
oportunidade de buscar indícios sobre o modo como a disciplina alfabetização do curso de
5

Fundamenta-se por visar a perspectiva preparatória visto que a educação infantil se constitui como primeira
etapa da Educação Básica.
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Pedagogia reverbera na prática docente, no nosso, no contexto do curso de formação
continuada junto a duas docentes já apresentadas.
A escolha teórica que fundamenta este artigo não é aleatória, os nossos referenciais se
distanciam das ideias hegemônicas difundidas por parte da literatura contemporânea que
detonam apenas parte do processo de apropriação dos saberes envolvidos, isto é, focalizam os
esforços empreendidos pelas crianças em ―cognitivos‖, ou seja, ―esforço de compreensão
entre a dimensão sonora e a extensão gráfica do mecanismo da escrita‖ (SMOLKA, 2008, p.
58). Essas compreensões refletem crenças que admitem que a simples exposição da criança a
atividades de escrita, suscita, por si mesma, transformações em níveis conceituais cada vez
mais elaborados, sofisticados e complexos de interpretação do sistema de escrita.
(CAGLIARI, 2009, p. 260).
Desse modo, conjecturamos que tanto os modos de aprender quanto ensinar a
linguagem escrita incorporam mecanismos internos e externos constituídos em ―espaços de
elaboração que se situa entre o ensinar e o aprender a escrita como forma de linguagem.
Espaço este que delinearia a própria relação de ensino e caracterizaria a dimensão
pedagógica‖ (SMOLKA, 2008, p. 58).
Esse cenário desenhado é o que se apresenta para nós como possibilidade de olhar
para os modos de trabalho desenvolvido com a linguagem escrita pelas professoras
participantes desse estudo.

1. No que concerne a perspectiva teorica assumida
Tendo nos aproximado de alguns modos de compreender o trabalho com leitura e
escrita na escola de educação básica, apresentaremos a perspectiva que sustenta esse estudo.
O trabalho com a linguagem escrita tem sido amplamente discutido nas últimas
décadas, principalmente no que tange ao desenvolvimento e à implicação desse trabalho para
a educação escolar. Parte dessa discussão deve-se às práticas assumidas pela escola para
desenvolver os processos educativos com a linguagem escrita.
Nas palavras de Vygotsky (1931):
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En la práctica de la enseñanza escolar, la escritura ocupa hasta la fecha un
lugar muy pequeño si se lo compara con el enorme papel que desempeña en
el proceso del desarrollo cultural del niño. Hasta ahora, la enseñanza de la
escritura se planteaba en un sentido práctico restringido. Al niño se le
enseña a trazar las letras y a formar con ellas palabras, pero no se le enseña
el lenguaje escrito. El mecanismo de la lectura se promueve hasta tal punto
que el lenguaje escrito como tal queda relegado, por lo cual la enseñanza del
mecanismo de escritura y de lectura prevalece sobre la utilización racional
de este mecanismo (p. 127).

De acordo com o excerto, Vygotsky adverte que embora a linguagem escrita exerça
um papel relevante para o processo de desenvolvimento cultural da criança a escola ainda
mantém práticas de ensino que operam com processos mecanizados do ensino da linguagem
escrita, tal como pudemos constatar nos estudos da primeira seção, por exemplo, com o
ensino do desenho e a memorização do som que as letras produzem em detrimento da
utilização lógica e racional desse instrumento como formador e organizador de pensamento.
Ainda que reconheçamos a importância do trabalho com os aspectos formais da língua
e com as propriedades que constituem a linguagem escrita, essa atenção não pode
desconsiderar ―o modo como os sujeitos – nossos alunos – se relacionam com a linguagem e
com ela constroem sentidos múltiplos‖ (OMETTO e GOULART, 2017, p.170).
A linguagem – e a linguagem escrita não é diferente –, como sistema simbólico, é
apropriada no plano das relações sociais, possibilitando a construção de sentidos pelos
sujeitos que participam das situações de interlocução. No tocante às ações da língua sobre os
sujeitos – professores e estudantes –, Bosco (2005) destaca que na escola essas acabam sendo
esquecidas ou negligenciadas quando se minimiza o trabalho com a linguagem escrita à
condição de mais um conteúdo curricular a ser abordado pelo professor que desconsidera
suas modalidades discursivas bem como suas dimensões sociais e culturais.
As relações humanas são pulverizadas pelo uso da língua que, por sua vez, incorpora
diferentes modalidades (orais ou escrita), para materializar-se dialogicamente em palavras e
enunciados concebidos pela linguagem, posto que a realidade é dada a nós por meio da
linguagem (FIORIN, 2016, p. 22).
Desse modo, entendemos que ―pela linguagem o signo que nos constitui expande-se
em possibilidades, de receptividade disponibilidade e abertura para uma multiplicidade de
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sentidos ao se encontrar com outros signos‖ (OMETTO, 2018, p.20). Nesse sentido, podemos
afirmar que a linguagem é uma atividade humana não natural, constituidora de aprendizagem
e, durante o processo de desenvolvimento do sujeito nela e por ela há uma apropriação
cultural pelos sujeitos no convívio social. Em outras palavras,

[...] o real apresenta-se para nós sempre semioticamente, ou seja,
linguisticamente. Um objeto qualquer do mundo interior ou exterior mostrase sempre perpassado por ideias gerais, por pontos de vista, por apreciações
dos outros; dá se a conhecer para nós desacreditado, contestado, avaliado,
exaltado, categorizado, iluminado pelo discurso alheio (FIORIN, 2016, p.
22).

A linguagem na condição de atividade psíquica, quando orientada, além de
potencializar o desenvolvimento e as relações humanas, exerce a função reguladora do
pensamento, ou seja, é ―atividade, como forma de ação, ação interindividual finalisticamente
orientada; como lugar de interação‖ (KOCH, 2007, p. 7).
O trabalho com a linguagem escrita progride para atividades orientadas, circunscritas
em situações de interação que estejam a serviço da elaboração das generalizações mentais
sobre a cultura escrita. Assim, pode-se dizer que a cultura escrita se apresenta para nós de
modo simbólico, sintetizado, sedimentado em um universo amplo de significados que não são
imediatos, óbvios, e necessitam ser explicitados para a criança. A existência dessa cultura
letrada é partilhada pelos usuários a partir das necessidades reais e funcionais.
Logo, o trabalho com a linguagem escrita na Educação Básica, para essa perspectiva,
prevê o funcionamento real desse instrumento de forma que os usuários possam participar
dos modos de apropriação da cultura escrita por meio da linguagem, atribuindo significado,
dando sentido a partir de uma necessidade ou de um motivo.
Sobre o assunto, Mello (2010) cita Leontiev (1978b, p. 234):

Os motivos vão se formando na vida real da criança; a unidade da esfera
motivacional da personalidade concorda com a unidade da vida, por isso, os
motivos não podem se desenvolver seguindo linhas isoladas, não vinculadas
entre si. Por conseguinte, trata-se de que as tarefas de educar os motivos de
estudos estejam ligadas com o desenvolvimento da vida, com o conteúdo
das verdadeiras relações vitais da criança; apenas com essa condição os
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objetivos pontados serão suficientemente concretos e, o que é fundamental,
reais.

De acordo com o exposto, os motivos são formados a partir de uma necessidade, e em
sua relação real com a vida. A prática social com a linguagem escrita fora da escola se
apresenta com fins propositivos, ou seja, suas dimensões são permeadas por propósitos
sociais constituídos de finalidades e necessidades reais. Lemos e escrevemos fora da escola
para atendermos a propósitos singulares e coletivos.
Essa prática não pode ser diferente no âmbito escolar, uma vez que entendemos a
linguagem escrita como patrimônio cultural da humanidade, construída a partir das
necessidades e interações sociais. Ao contrário, a escola na condição de espaço de
socialização dos saberes construídos historicamente deve criar condições dinamizadas para
que os estudantes possam vivenciar a linguagem em suas diversas possibilidades.
Esse entendimento coloca para a escola outro desafio: o papel do professor em sala de
aula. O professor passa de facilitador ou mero acompanhante do processo de aprendizagem
da criança a parceiro mais experiente, parceiro que organiza situações didáticas possíveis de
potencializar o seu desenvolvimento, fazendo junto, mostrando como se faz e aos poucos
retirando sua ajuda para que o educando passe a fazer sozinho o que antes fora realizado
compartilhadamente.
Assumir esse compromisso com o trabalho da linguagem escrita na Educação Básica
significa ressignificar a prática educativa, reconhecer as características especificas da criança,
ter domínio da natureza social e cultural da linguagem escrita de modo a adequá-la às formas
mais apropriadas para o ensino.

2. Sobre as observações, análises e orientações das práticas pedagógicas realizadas pelas
professoras.
Apresentados os embasamentos teóricos que fundamentam este artigo, os propósitos
que norteiam este tópico inclinam-se para a apresentação das observações, análises e
orientações das práticas pedagógicas realizadas pelas professoras.
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A partir desse ponto, os ―holofotes‖ estão sob a mira dos relatos manifestados pelas
duas professoras pré-anunciadas na parte inaugural do texto, bem como a ressignificação no
modo de conduzir as práticas pedagógicas com a leitura e a escrita.
Para iniciarmos os processos de interlocução entre os atores envolvidos nesse estudo,
este tópico do texto será dividido em dois momentos diferentes. No primeiro, serão
apresentados trechos extraídos dos primeiros diálogos entre professoras ingressantes com a
professora formadora, durante os encontros formativos em situações de tensões entre os
dilemas apresentados nos contextos escolares, e a compreensão (das professoras) sobre como
desenvolver o trabalho com leitura e a escrita.
No segundo, serão apresentados trechos de dois episódios com modos de fazer o
trabalho com a leitura e a escrita (desenvolvidas pelas professoras) em circunstância posterior
ao trabalho de parceria entre professoras e professora formadora, com acompanhamento da
prática pedagógica, reuniões para reflexão e organização da prática educativa.
Abaixo apresentamos trechos do primeiro encontro formativo do mês de abril do ano
de 2018, com as professoras assistidas:

Professora Ana: [..] você falando sobre o investimento no trabalho com a
leitura na educação infantil como carro chefe é bem interessante, contudo,
na prática, considero esse investimento ―perigoso‖ pois vai demandar mais
tempo que o trabalho para o ensino das letras. [...]Mesmo de modo
insatisfatório, a disciplina de alfabetização e letramento contemplada na
faculdade ensina de modo ―aligeirado‖ os níveis de escrita da criança,
pensei que esses encontros fossem abordar mais esses conteúdos para
ampliação dos nossos conhecimentos. [...] a disciplina foi presencial sim,
mas ela ocorreu somente em um semestre, no terceiro se não estiver
enganada, depois a gente nunca mais vê escritas de crianças e acaba
esquecendo. Não que a leitura seja menos importante, mas o fato é que o
foco deve ser na alfabetização desde a educação infantil, não é? (risos) pelo
menos é que eu vi na faculdade com a implantação da BNCC (Transcrição
1).

Professora Isabel: [...] se você me perguntasse sobre qual modelo de
formação considero ideal diria que é aquele que apresenta atividades
prontas. Sei a importância do estudo, porém, o que eu preciso neste
momento é de boas ideias para trabalhar com os estudantes as atividades de
escrita, pois sem experiência com alfabetização eu fico perdida e não tenho
tempo suficiente para estudar. Você sabe como é a escola exige, os alunos
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exigem, e eles não podem esperar enquanto eu fico somente no estudo. Na
verdade, na verdade...é na faculdade que se deveria aprender, mas já que
isso não aconteceu. [...] vou falar bem a verdade para você, não aconteceu
porque essa disciplina foi on-line e eu não gostava muito de estudar pelo
computador. [...]minhas amigas mais ―inteligentes‖ passavam o gabarito das
atividades e eu copiava. [...] bem se fosse presencial eu talvez tivesse
aprendido mais. Porém algumas professoras me avisaram que eu iria
aprender a alfabetizar mesmo na prática, na faculdade nenhuma delas
aprenderam, por isso estou aqui (risos) (Transcrição 2).

A apresentação desses relatos marca diversas tensões:
1.

2.

3.

4.

concepções sobre o trabalho com a leitura e escrita desenvolvidas na educação básica:
―você falando sobre o investimento no trabalho com a leitura na educação infantil
como carro chefe é bem interessante, contudo, na prática, considero esse
investimento ―perigoso‖ pois vai demandar mais tempo que o trabalho para o
ensino das letras‖; ―não que a leitura seja menos importante, mas o fato é que o
foco deve ser na alfabetização desde a educação infantil, não é?‖; ―se você me
perguntasse sobre qual modelo de formação considero ideal diria que é aquele que
apresenta atividades prontas. Sei a importância do estudo, porém, o que eu preciso
neste momento é de boas ideias para trabalhar com os estudantes as atividades de
escrita, pois sem experiência com alfabetização eu fico perdida e não tenho tempo
suficiente para estudar‖;
condições modais oferecidas nas disciplinas de alfabetização nos cursos de pedagogia
das instituições de ensino superior (ensino presencial versus ensino a distância): ―a
disciplina foi presencial sim, mas ela ocorreu somente em um semestre, no terceiro
se não estiver enganada, depois a gente nunca mais vê escritas de crianças e acaba
esquecendo‖; ―é na faculdade que se deveria aprender, mas já que isso não
aconteceu. [...] vou falar bem a verdade para você, não aconteceu porque essa
disciplina foi on-line e eu não gostava muito de estudar pelo computador. [...]
minhas amigas mais ―inteligentes‖ passavam o gabarito das atividades e eu
copiava. [...] bem se fosse presencial eu talvez tivesse aprendido mais‖;
profissionalização docente: ―porém algumas professoras me avisaram que eu iria
aprender a alfabetizar mesmo na prática, na faculdade nenhuma delas aprenderam,
por isso estou aqui (risos‖);‖Mesmo de modo insatisfatório, a disciplina de
alfabetização e letramento contemplada na faculdade ensina de modo ―aligeirado‖
os níveis de escrita da criança, pensei que esses encontros fossem abordar mais
esses conteúdos para ampliação dos nossos conhecimentos‖;
periodicidade utilizada para a abordagem das disciplinas de alfabetização: ―mesmo de
modo insatisfatório, a disciplina de alfabetização e letramento contemplada na
faculdade ensina de modo ‗aligeirado‘‖; ―a disciplina foi presencial sim, mas ela
ocorreu somente em um semestre, no terceiro se não estiver enganada‖; entre
outras.

Diante do exposto, destaca-se que nosso estudo se restringe à possíveis interlocuções
entre a disciplina de alfabetização presente na formação inicial de professores alfabetizadores
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e as práticas educativas escolares efetivamente vividas pelas duas professoras recémformadas atuantes na etapa infantil e no ciclo de alfabetização no percurso de formação
continuada.
Como ponto de partida para as discussões seguintes, observe as enunciações das
professoras Ana e Isabel6, ocorridos no mês de maio de 2018.

Professora Ana: [...] a disciplina de alfabetização, a meu ver, não é
suficiente para entendermos todos os problemas que enfrentamos em sala de
aula, infelizmente essa é a verdade. [...]quando sai da faculdade tinha uma
ideia de como trabalhar com os conceitos de alfabetização e letramento que
aprendi no 3º semestre, [...] fazer sondagens com as crianças para identificar
os níveis de escrita, mas, depois que assumi a turma da educação infantil,
comecei a perceber que esses ―conceitos‖ aprendidos não são suficientes
[...]. (Transcrição 3).

Professora Isabel: [...] não tenho nem como falar sobre o que aprendi na
disciplina de alfabetização, como já falei no outro encontro, eu aprendi
muito pouco. [...] as vezes batia o olho no texto e lia alguma coisa, como por
exemplo a questão da avaliação da escrita... sondagem da escrita...como é
mesmo o nome? [...] então esses ―estágios‖, ―níveis‖ de escrita, eu acabei
aprendendo um pouco mais com a professora da sala que eu fazia estágio.
Na escola que eu estava as professoras falavam muito sobre os ―estágios da
escrita‖ ... até me ensinavam a analisar as escritas das crianças. [...]
(Transcrição 4).

De acordo com os enunciados acima, o processo de articulação entre a disciplina
alfabetização e as práticas educativas desenvolvidas pelas professoras, infere-se pouca
contribuição das aprendizagens para o ensino da alfabetização, o que permite concluir que, de
modo geral, não houve articulação suficiente para auxiliá-las durante os trabalhos
organizados com as práticas de leitura e escrita.
Diante disso, nota-se que o enfoque dado ao trabalho com a leitura e a escrita nas
disciplinas de alfabetização evidenciou a cultura contemporânea predominantemente
hegemônica instaurada em diversos contextos acadêmicos, como apresentados por Peixoto
(2019), que dá destaque às perspectivas teóricas que advogam apenas duas das diversas

6

Nomes fictícios para identificar os atores do estudo.
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dimensões da alfabetização: o entendimento entre as relações sonoras e os aspectos gráficos
produzidos pela escrita.

Professora Isabel: [...] na disciplina observei que é muito explorado a
questão da escrita espontânea feita pela criança e, também o enfoque para a
análise escritas. [...] ah! o bom de tudo isso é que na plataforma são exibidos
muitos vídeos sobre o trabalho com a escrita, e a disciplina também
disponibilizou para nós diversos materiais de apoio para compreendermos
um pouco mais sobre os ―estágios da escrita‖ da Ferreiro7. [...] tínhamos
acompanhamento de tutores que sempre encaminhavam atividades com
questões sobre os artigos lidos, escritas de crianças para analisar... [...] a
questão é que a disciplina era on-line, e eu não consegui aprender muita
coisa [...]tenho muita dificuldade para aprender por computador [...]
(Transcrição 2, 04/2018).

Como se pode observar, o ensino da alfabetização nas disciplinas dos cursos de
pedagogia centraliza as discussões na valorização da exposição da criança a atividades de
escrita espontânea. Nota-se nessas perspectivas, pouco investimento, quando não ausente, de
processos de interação e valorização da escrita como objeto cultural social. Assim, deduz-se
que as condições oferecidas pelas faculdades na formação inicial para a aprendizagem dos
saberes que envolvem o processo de leitura escrita não são suficientes para o trabalho que é
desenvolvido pelas professoras.
Nessa direção, as conclusões da pesquisa, parcialmente apresentadas por Peixoto
(2019), indicam que:

A formação inicial de professores tem grande importância na docência,
principalmente aos professores anos iniciais do ensino fundamental que
trabalham com alfabetização, porém conforme a discussão dos trabalhos
lidos, os cursos de formação não priorizam o processo de alfabetização
gerando uma grande lacuna que resulta em uma fragilidade desse processo
na prática cotidiana dos professores alfabetizadores. (PEIXOTO, 2019, p.
21)

7

Referência à pesquisa desenvolvida por Emilia Ferreiro.
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Na busca de ressignificação da própria prática pedagógica desenvolvida, as
professoras – mediadas pela formação continuada – aceitaram o desafio de mudar o foco do
trabalho investindo em processos de constituição discursiva introduzindo nas práticas
pedagógicas momentos diferenciados com a leitura programada.
O episódio abaixo refere-se à um recorte de uma situação de leitura desenvolvida na
educação infantil com o livro: ―Este livro comeu o meu cão‖8. As crianças sentadas em volta
da professora ouviam-na atentamente. Com o objetivo de potencializar o desenvolvimento da
compreensão leitora, a professora Ana começou a ler pela contracapa, sem revelar o título da
história...
Professora Ana: o que vocês estão vendo aqui? (aponta para a imagem do
cão).
Criança Augusto9: É um cachorro!
Professora Ana: Do que será que vai tratar esta história? (esconde a
primeira capa e apresenta somente a contracapa).
Criança Augusto: Desse cachorro (aponta para a imagem do cachorro).
Outras crianças endossam a resposta concordando com a afirmativa de
Augusto.
Professora Ana: vejam aqui, (aponta para o registro escrito na capa) ... tem
algo escrito, talvez essa informação traga pistas do que se trata a história.
Criança Augusto: Cachorro branco (aponta para a imagem).
Criança Gabriel: Não está escrito Cachorro... cachorro começa com ―C‖
aqui começa com ―P‖.
Professora Ana: segue lendo a contracapa.
Criança Paulo: Levanta e diz apontando para a letra P: Olha... é a letra do
meu nome...P de P. H.
Professora Ana: Nossa Paulo que legal, é mesmo! Esta palavra começa
com a mesma letra do seu nome. (Transcrição 3, 5/2018).

8

Autor: Richard Byrne, tradução de Tatiana Fulas, 2015, editora Panda Books.

9

Os nomes que identificam as crianças são fictícios.
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No caso da Professora Isabel, do Ensino Fundamental, antes de realizar a leitura da
história ―Este é o Lobo10‖, realizou um levantamento de hipóteses sobre histórias de lobo que
as crianças já conheciam. Vejamos:

Professora Isabel: Que histórias vocês conhecem sobre Lobos?
Criança Arthur: Tem da Chapeuzinho, dos Três Porquinhos...deixa eu
pensar...
Criança Olivia: Nossa tem muitas...muitas...
Outras crianças em coro confirmam...é tem muitas ...
Professora Isabel: Então me digam quais são? Eu preciso saber para
começar a ler essa história para vocês...
Criança Artur: Mostra a capa...
Professora Isabel: apresenta a capa e a criança começa algumas tentativas
de leitura...Essss..ess..T e o E..
Professora Isabel: escreve o título na lousa e ajuda a criança a fazer a
leitura seguindo o registro escrito com o dedo... ESTE É O ...
As crianças em coro gritam LOBO! Este é o Lobo está escrito! [..]
(Transcrição 4, 5/2018).

Esses excertos das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras revelaram-se
como oportuno para a compreensão da importância da leitura no processo de alfabetização.
Observamos, nos primeiros relatos apresentados nesse estudo, algumas dúvidas das
professoras referentes ao trabalho com a leitura e a escrita recorrendo sempre à priorização da
escrita em detrimento às atividades de leitura:

Professora Ana: [..] você falando sobre o investimento no trabalho com a
leitura na educação infantil como carro chefe é bem interessante, contudo,
na prática, considero esse investimento ―perigoso‖ pois vai demandar mais
tempo que o trabalho para o ensino das letras. (Transcrição 1, 04/2018).

10

Autor: Alexandre Rampazo, 2016, editora DCL.
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Os primeiros relatos apresentados pelas professoras indicavam que na compreensão
delas, as crianças só podiam avançar em seus conhecimentos sobre a escrita se o trabalho
estivesse voltado totalmente ao ensino e aprendizado das letras, descaracterizando a função
social cultural da escrita.
Sobre esse assunto, (CAGLIARI, 2009), defende que o sucesso da alfabetização
reside na leitura, e, ao contrário do que muitos profissionais da educação pensam, a leitura
precede a escrita. E quanto ao trabalho com a escrita, o autor destaca que ―a escrita não pode
ser vista apenas como uma tarefa escolar, mas precisará ser engajada nos usos sociais que
envolve‖ (CAGLIARI, 2009, p.115).
No que tange aos aspectos do processo formativo das duas professoras, a análise
dessas práticas possibilitou iniciar um trabalho diferenciado, com as professoras destacando
as aprendizagens apresentadas pelos estudantes, como, por exemplo, a substituição de um
modo de representação (imagem) por um escrito (registro da letra) – episódio apresentado
pela criança da educação infantil. Observemos abaixo:

Professora Ana: O que vocês estão vendo aqui? (aponta para a imagem do
cão)
Criança Augusto: É um cachorro!
Professora Ana: Do que será que vai tratar esta história? (esconde a
primeira capa e apresenta somente a contracapa)
Criança Augusto: Desse cachorro (aponta para a imagem do cachorro).
Outras crianças endossam a resposta concordando com a afirmativa de
Augusto...
Professora Ana: Vejam aqui, (aponta para o registro escrito na capa), tem
algo escrito, talvez essa informação traga pistas do que se trata a história.
Criança Augusto: Cachorro branco (aponta para a imagem).
Criança Gabriel: Não está escrito Cachorro...cachorro começa com ―C‖
aqui começa com ―P‖.
Professora Ana: segue lendo a contracapa quando o aluno Paulo levanta e
diz:
Criança Paulo: Olha... (aponta para a letra ―P‖ da palavra ―Procura-se‖) é a
letra do meu nome...P de P. H.
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Professora Ana: nossa Paulo que legal, é mesmo! Esta palavra começa com
a mesma letra do seu nome. [..] (Transcrição 3, 5/2018)

Ao substituir um modo de representação (imagem) por outro (escrita), Gabriel
apresenta esforço cognitivo de alta complexidade e abstração substituindo um simbolismo de
primeira ordem (imagem do cachorro) por outro de segunda ordem (categorização gráfica da
letra ―C‖)11. Na mesma direção, Paulo ao reconhecer a letra ―P‖ como pertencente de seu
nome, manifesta aproximações com o simbolismo de segunda ordem e que progressivamente
tornar-se-á para ambos um simbolismo direto (VIGOTSKI, 2008).
Além disso, os processos de interlocução entre professora e alunos suscitaram
movimentos de interação, os quais favorecem trocas, potencializam o desenvolvimento
psíquico e possibilitam internalizar novos processos de aquisição para o desenvolvimento
infantil (VIGOTSKII, 2012).
3. E a pergunta permanece: Onde se aprende a alfabetizar?
Do nosso ponto de vista não se aprende a alfabetizar na graduação inicial ou no curso
de formação continuada ou, ainda, na prática. Aprende-se a alfabetizar no movimento que
possibilita processos de reflexão das professoras. Um movimento de reflexão marcado pelas
aproximações iniciais à teoria – na formação inicial – e no constante movimento da formação
continuada que possibilita a essas mesmas professoras não só a aproximação a outras teorias
como a reflexão sobre a prática vivida em sala de aula.
Entende-se a disciplina de alfabetização na formação inicial como de suma
importância para a formação e o desenvolvimento da prática docente, no entanto ela não
basta. Contudo, dada a importância dessa disciplina e dos aspectos aqui discutidos, minimizar
a importância de sua dimensão para o caráter utilitário das práticas de alfabetização não
colabora para a articulação dos saberes desenvolvidos no contexto acadêmico com a
transposição desses saberes para o contexto escolar e isso a formação continuada pode
possibilitar. Além disso, é importante destacar que fundamentar-se somente em uma matriz
de referência teórica – seja na formação inicial ou na formação continuada – consoante
11

As letras são categorias abstratas, desempenham uma determinada função no sistema e podem assumir muitas
formas gráficas. Apesar da categorização gráfica, possuem valores funcionais e fixados pela função ortográfica
das palavras. (CAGLIARI, 2009, p.123)
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constatado por Peixoto (2019), empobrece a rede de possibilidades para o trabalho de
alfabetização nas escolas de educação básica.
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Espaço de formação de professores alfabetizadores: o exercício profissional
a partir do habitus e as identidades.
Neuza Inácio da Silva
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS.

Resumo: O artigo tem a finalidade de apresentar um recorte da pesquisa de Mestrado em andamento,
intitulada: Formação de professores alfabetizadores: o exercício profissional a partir do habitus e as
identidades, desenvolvida na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul UEMS. Definimos como
objetivo geral: Investigar em que medida as experiências constituídas nas relações que se estabelecem
entre o formador e os professores alfabetizadores expressam seus habitus e suas identidades docentes.
O trabalho de campo pautou-se na ―Entrevista semi estruturada‖. A partir de uma abordagem
qualitativa de cunho sociológico, ancorado em Bordieu e Dubar . O diálogo foi realizado com três
alfabetizadoras com mais de dez anos de práticas em sala de aula e três formadores de professores
com mais de dez de experiência em formação de docentes, foi norteado por um roteiro de entrevistas
semiestruturadas. Nossas discussões têm sido ancoradas em autores como: Imbernón, Tardif, Gatti,
Nóvoa, entre outros.

Palavras-chave: Formação continuada. Professor alfabetizador. Identidade profissional e
Habitus.
Introdução
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O presente artigo apresenta um recorte da dissertação "O formador de professores
alfabetizadores: o exercício profissional a partir do habitus e da identidade docente: uma
análise a partir das contribuições

nos espaços de formação‖ que teve como objetivo,

Investigar em que medida as experiências constituídas nas relações que se estabelecem entre
o formador e os professores alfabetizadores expressam seus habitus e suas identidades
docentes.
Neste recorte, tem-se a finalidade de discutir aspectos relacionados a formação de
professores do ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental I. Assim sendo, apresentaremos
a relevância dada em analisar a participação e reflexão dos cursistas destas formações.
Investigar e Compreender que influência de habitus e de habitus professoral no trabalho dos
formadores de alfabetizadores se expressa na ação docente. Investigar a trajetória e a
constituição da identidade desses professores como formadores de alfabetizadores.1
O art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei no 9.394, de
1996 (BRASIL, 1996) prevê que os sistemas de ensino deverão promover a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira
do magistério, aperfeiçoamento profissional contínuo.
Segundo Gatti (2008), existe uma diversidade de iniciativas em torno da formação
continuada no País, expressa nos sucessivos programas de formação continuada promovidos
pela esfera pública.
Repensando os espaços da formação continuada, a questão da formação é percebida
como essencial à profissão pela necessidade de estudo, qualificação e desenvolvimento do
pensamento sobre as práticas docentes. Isso tem sido evidenciado a partir da atuação na
formação de professores alfabetizadores com reflexões sobre os relatos a respeito dos
momentos de sua formação. Para alguns docentes, a formação era satisfatória; para outros,
atendeu, atendeu em parte, às expectativas; para outros, o embasamento teórico não atendia
às necessidades da sala de aula.
1

Mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS -Campus de
Paranaíba, Coordenadora Pedagógica das séries iniciais em Três Lagoas / MS- email:
professoraneuzainacio@gmail.com
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Diante dessas inquietações, intensificaram as reflexões sobre as atribuições e a ação
do formador de professores alfabetizadores, questionando como esse profissional compreende
o seu papel na formação continuada e sobre como o formador de professores, entre outras
questões, planeja, organiza e avalia a sua atuação.
Nesse contexto, as experiências vivenciadas tanto como professora
alfabetizadora, quanto como formadora explicam as inquietações que motivaram a
buscar pela pesquisa como uma melhor compreensão dos aspectos relativos à formação
de professores alfabetizadores, levando ao aprofundamento de estudos para realizar
investigações sobre este tema ou, mais especificamente, sobre a atuação do formador de
professores alfabetizadores. Precisando melhor, a questão norteadora da pesquisa
poderá ser assim expressa: Em que medida as experiências constituídas nas relações
entre o formador e os professores alfabetizadores expressam seus habitus e suas
identidades docentes?
Pela teoria sociológica de Bourdieu, os dados coletados na pesquisa empírica
estão sendo analisados e empregando principalmente os conceitos de habitus. Este conceito,
porém, segundo o aporte teórico de Dubar (2005), supõe a ideia de constituição da identidade
dos sujeitos investigados, um pressuposto a explanar.
Estes dois aspectos - identidades e habitus profissionais – constituem o objeto
central da pesquisa, que orientará a análise profunda em estudos que subsidiem a atuação do
formador dos professores alfabetizadores, e suas relações.
Os caminhos da pesquisa
Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa se define por uma abordagem
qualitativa, tendo por campo investigativo a análise das contribuições do formador de
professores alfabetizadores, a partir de seu habitus e de sua identidade docente.
Os professores alfabetizadores foram selecionados considerando a categoria de
maior tempo na profissão, exercendo a docência em alfabetização e sua participação em
formação continuada. Quanto aos formadores, foram escolhidos entre os que atuam desde
2005 na função de formador de professores, período em que comecei a trabalhar na Secretaria
Municipal de Educação como coordenadora de área.
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Foram selecionados três professoras alfabetizadoras e três formadores
pedagógicos. As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro semiestruturado, em local e
dia a definidos com cada sujeito. Na verdade, parafraseando Ludke e André (1986 p. 33), "no
momento da entrevista é que se constrói uma relação positiva entre o entrevistado e o
entrevistador", e, dessa forma, as informações necessárias para a coleta de dados são reais e
produtivas para a pesquisa.
Quadro 1 - total de participantes da pesquisa
Professores

Formadores

alfabetizadores

professores

03

de Total de sujeitos

03

06

Fonte: Organizado pela pesquisadora.
Para a organização da coleta de dados está sendo utilizado o conceito de triangulação
defendido por Brito e Leonardos (2001), que sugerem um quadro analítico baseado num
triângulo equilátero, pelo qual, segundo as autoras:
[...] os principais elementos constitutivos do processo de pesquisa, no nosso
entendimento - o pesquisador, a literatura científica e o objeto sujeito de
pesquisa - estão colocados em cada um dos três vértices em que a
combinação entre cada par de elementos se inscreve na relação triangular
global e se beneficia de seus próprios elementos de mediação: a comunidade
cientifica, entre o pesquisador e a literatura cientifica e o objeto/sujeito da
pesquisa: e o filtro das metodologias de pesquisa, entre o pesquisador e o
objeto da pesquisa (BRITO; LEONARDOS, 2001, p. 13).

Assim, os três elementos - literatura, sujeito/objeto e pesquisador - foram
destacados nesta pesquisa de forma articulada, buscando o melhor desenvolvimento para a
investigação. Realizada a análise das informações e entrevistas, utilizando os conceitos de
habitus de acordo com a análise teórica de Bordieu ( 1983 ) - e a construção da identidade
docente de Dubar (2005) -, o processo está seguindo com a confrontação e comparação de
todos os dados coletados, intencionando compreender como expressam a ação dos
formadores.
Importa destacar que, o ―encontro‖ com os referidos sujeitos e seus respectivos
relatos, significou uma nova forma de olhar os dados que estavam sendo construídos e
analisados, bem como a possibilidade da escrita de uma dissertação que, embora totalmente
comprometida com o formato e às exigências cabíveis a uma pesquisa científica.
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Nesta longa "empreitada" em consonância com a abordagem qualitativa de
cunho sociológica, com as proposições através da entrevista compreensiva em busca de
respostas e reflexões primorosas, escolhemos procedimentos de organização e análise
pautados nos estudos de Bordieu e Dubar .
Organizamos as entrevistas em quadros, para a análise dos pré-indicadores,
movimento para comparar os dados coletados a luz das teorias. E observando a relevância
para o tema e os objetivos propostos. Nosso próximo passo é a construção dos registros das
análises dos dados e as considerações finais.
Formação continuada de professores
As sociedades, ao se modernizarem, procuram atender a uma economia que
requer atenção com relação às suas demandas; com isso, aumenta a necessidade de
professores de diversas áreas de conhecimento. E tais professores precisam ser preparados
para acompanhar as mudanças que se operam na sociedade contemporânea. Ao longo da
história da educação, acreditava-se que para o exercício da docência a formação inicial era
um requisito para a atuação profissional, fosse por meio do magistério, fosse por meio de
qualquer curso superior. No curso de Pedagogia, pensava-se que, concluído o programa,
todos os alunos estariam prontos para exercer a docência ao longo da vida.
A este propósito, Imbernón destaca:
A situação educacional mudou nos últimos anos; basta dar um rápido olhar
no ambiente social e pessoal dos alunos, para perceber a magnitude de uma
transformação. Já não são as novas tecnologias, mas o messenger; já não é a
nova economia, mas a precariedade laboral das famílias; são as novas
relações familiares; são os alunos imigrantes recém-chegados com suas
expectativas; é a multiculturalização crescente e incontrolável; é a influência
de outros modelos de organização social, desde ONGs até as bandas, etc.
(IMBERNÓN, 2010, p. 35).

Nos dias atuais, face a muitas mudanças ocorridas na sociedade no campo
político, econômico e cultural, a concepção pela formação de professores ao longo da carreira
foi pensada e substituída pela visão e prática de que os profissionais da educação necessitam
de formação continuada para exercer a docência.
Neste sentido, é de grande relevância o papel do professor na sociedade. Suas
atribuições são indiscutíveis, independente de seu objeto de ensino. O professor é quem
organiza e planeja o conhecimento e dispõe de diversas maneiras de favorecer e mediar o
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processo de ensino e aprendizagem. Sua função é fundamental para a construção do
conhecimento e para o desenvolvimento da sociedade.
Em 1996, quando foi promulgada a lei de Diretrizes e Bases da Educação, o
artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro desse ano, com vistas a direcionar e orientar a
formação do profissional da educação, passou a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
§ 1º 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.
§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.
§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao
ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e
tecnologias de educação a distância.
Nos referenciais para a formação de professores do MEC é asseverado:
Assim, a formação de professores destaca-se como um tema crucial e, sem
dúvida, uma das mais importantes dentre as políticas públicas para a
educação, pois os desafios colocados à escola exigem do trabalho educativo
outro patamar profissional, muito superior ao hoje existente. Não se trata de
responsabilizar pessoalmente os professores pela insuficiência das
aprendizagens dos alunos, mas de considerar que muitas evidências vêm
revelando que a formação de que dispõem não tem sido suficiente para
garantir o desenvolvimento das capacidades imprescindíveis para que
crianças e jovens não só conquistem sucesso escolar, mas, principalmente,
capacidade pessoal que lhes permita plena participação social num mundo
cada vez mais exigente sob todos os aspectos (MEC,1999, p. 25).

Gatti (2008), destaca:"Incorporou-se essa necessidade também aos setores
profissionais da educação, o que exigiu o desenvolvimento de políticas nacionais ou regionais
em resposta a problemas característicos de nosso sistema educacional." E com isso, ampliouse o entendimento sobre a educação continuada, com esta abrangendo muitas iniciativas que,
na verdade, são de suprimento a uma formação precária pré-serviço e nem sempre são
propriamente de aprofundamento ou ampliação de conhecimentos. Ainda nas palavras de
Gatti (2008): "Isso responde a uma situação particular nossa, pela precariedade em que se
encontram os cursos de formação de professores em nível de graduação." Assim, em face aos
problemas concretos da educação, buscam iniciativas chamadas de formação continuada.
Nesse viés, Gatti (2008) assevera: [...]a feição de programas compensatórios e
não propriamente de atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo
realizados com a finalidade de suprir aspectos da má-formação anterior,[...]"ou seja,
alterando o propósito inicial dessa educação – que seria o aprimoramento de profissionais nos
avanços, renovações e inovações de suas áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal e
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à de grupos profissionais, em função dos rearranjos nas produções científicas, técnicas e
culturais.
Nessa esteira, Imbernón nos permite refletir sobre a formação continuada de
professores:
De onde viemos e para onde vamos?
É necessário conhecer os elementos da herança formadora que nos permitam
continuar construindo e oferecer alternativas de inovação e mudança às
políticas e práticas de formação. Ninguém pode negar que a realidade social,
o ensino, a instituição educacional e as finalidades do sistema educacional
foram evoluindo e que, como consequência, o professor deve sofrer uma
mudança radical em sua forma de exercer a profissão e em seu processo de
incorporação e formação (IMBERNÓN, 2010, p. 10).

Conhecer a história da formação continuada favorece conhecer e refletir sobre as propostas
das políticas públicas de formação. Como destaca Imbernón (2010) [... necessitamos olhar
para trás sem revolta, para ver o que nos serve, descartar aquilo que não funcionou ...], ou
seja construir novas alternativas que beneficiem a formação dos professores e, portanto, a
educação promovida por eles.
Continua Imbernón (2010) "E quando me ponho a pensar nos anos dedicados à teoria
e á prática da formação, tenho a sensação de que a formação dos professores como campo de
conhecimento está estancada há muito tempo." O autor nos faz repensar sobre os caminhos
trilhados da formação continuada proposta aos docentes.
Nesse sentido Gatti destaca:
Em geral os mentores e implementadores de programas ou cursos de
formação continuada, que visam a mudanças em cognições e práticas, têm a
concepção de que, oferecendo informações, conteúdos, trabalhando a
racionalidade dos profissionais, produzirão a partir do domínio de novos
conhecimentos mudanças em posturas e formas de agir. (GATTI, 2003,
p.192).

Se faz necessário, levar em consideração as vivências e, sobretudo, as
experiências por eles trazidas para o ambiente escolar. O professor deve ser visto como
protagonista, como um profissional que ensina e aprende, que tem histórias e memórias
construídas ao longo de sua trajetória profissional que precisam ser respeitadas e vistas como
conhecimentos. É fundamental que o docente, não seja visto como mero reprodutor de
conhecimentos.
Isto admitido, escreve Tardif:
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[...] reconhecer que os professores de profissão são sujeitos do conhecimento
é reconhecer, ao mesmo tempo, que deveriam ter o direito de dizer algo a
respeito de sua própria formação profissional, pouco importa que ela ocorra
na universidade, nos institutos ou em qualquer outro lugar (TARDIF, 2014, p.
240).

Os profissionais que participam da formação continuada possuem diversos
saberes adquiridos ao longo de sua prática, eventualmente complementando o processo
formativo, o que explica ser de suma importância dar-lhes voz, aliar as necessidades
decorrentes da prática da docência às temáticas de estudos.
Para Gatti (2008), "os professores são integrados a grupos sociais de referência
nos quais se gestam concepções de educação, de modos de ser, que se constituem em
representações e valores que filtram os conhecimentos que lhes chegam." Ou seja, Os
conhecimentos adquirem sentido ou não, são aceitos ou não, incorporados ou não, em função
de complexos processos não apenas cognitivos, mas, socioafetivo e culturais.
Ainda nas palavras de Gatti (2008): "Essa é uma das razões pelas quais tantos
programas que visam a mudanças cognitivas, de práticas, de posturas, mostram-se
ineficazes."
Imbernón (2010) destaca: [...] sem a participação dos professores, qualquer
processo de inovação pode se converter em uma ficção ou um jogo de espelhos que pode,
inclusive, chegar a refletir processos imaginários [...], ou seja, gerar mudanças prescritivas
que não originam inovações nas instituições dos "práticos" da educação.
Noção de habitus
Pierre Bordieu, considerado um dos maiores sociólogos de língua francesa das
últimas décadas, é um dos mais importantes pensadores do século 20. Sua produção
intelectual, desde a década de 1960, estende-se por uma extensa variedade de objetos e temas
de estudo . Embora contemporâneo, é tão respeitado quanto um clássico. Crítico mordaz dos
mecanismos de reprodução das desigualdades sociais, o autor construiu um importante
referencial no campo das ciências humanas. (Setton, 2010). Para compreender um pouco
sobre a origem do conceito habitus

em Bordieu, se faz necessário destacar os precedentes

teóricos desse conceito.
Setton destaca:
(Héron, 1987). Palavra latina utilizada pela tradição escolástica, traduz a
noção grega hexis utilizada por Aristóteles para designar então
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características do corpo e da alma adquiridas em um processo de
aprendizagem. Bem mais tarde foi também utilizada por Émile Durkheim,
no livro A evolução pedagógica (1995), adquirindo sentido semelhante, mas
bem mais explícito. Ou seja, Durkheim faz uso do conceito para designar
um estado geral dos indivíduos, estado interior e profundo, que orienta suas
ações
de
forma
durável
(Dubar,
2000;
Bourdieu,1983a;
Lahire,1999)4.(SETTON, 2002, p.61).

Nota-se, um longo percurso histórico do conceito de habitus, é importante
buscar a compreensão como esse conceito surgiu na teoria sociológica de Bordieu. Sendo
um conceito estudado e pesquisado em diversas áreas das ciências na atualidade , com o
intuito de compreender o comportamento dos agentes sociais e os condicionamentos.
Em educação a teoria socióloga de Bordieu, considera esse respectivo campo,
como um espaço fundamental na constituição da sociedade, como por exemplo o conceito
de habitus.
Considerando o contexto escolar, um dos espaços onde os professores estão
regularmente inseridos, nos quais o exercício docente se desenvolve e que, por sua vez,
vão agregando conhecimentos e práticas que contribuem para a constituição da
profissionalização.
Desse modo, ao longo de sua trajetória ao socializar-se, o professor encontrase imerso no contexto histórico, social e cultural com seus pares, buscando na diversidade
de práticas docentes, conhecimentos e experiências que vão agregando ao seu saber fazer,
contribuindo dessa forma para a constituição do habitus, o qual vai expressando no
comportamento docente, conforme suas necessidades.
O professor ao entrar na sala de aula, organizará o seu fazer pedagógico
baseado em alguns dispositivos: o currículo onde está ancorado os conteúdos que serão
desenvolvidos com os alunos ao longo do ano e o habitus. Nesse sentido podemos considerar
o habitus como um conjunto de experiências internalizadas em interação com o meio social,
que torna o professor capacitado e experiente para agir na prática, e resolver os problemas de
acordo com suas necessidades.
Para Silva o habitus professoral,
[...]será desenvolvido somente no e com o exercício da docência. E é
exatamente por isso que se afirma que o ato de ensinar na sala de aula
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denomina-se habitus, e não prática docente, sobretudo quando o que está em
jogo é a constituição do objeto das investigações sobre o ensino na sala de
aula. No que diz respeito à formação de professores, a partir do raciocínio
desenvolvido pode-se dizer que a teoria se aprende quando se está cursando
a formação, mas a prática aprende-se quando se está exercendo a profissão,
e somente com o exercício prático é que é desenvolvido e incorporado um
tipo de habitus. (SILVA,2005, p. 9).

Dessa forma, apreender que o habitus professoral, somente é exercido na sala
de aula, pela atribuição de ensinar, de acordo com as experiências e conhecimentos
internalizados, inculcados ao longo da trajetória pessoal e profissional

e que se expressa em

comportamentos em face às representações do trabalho e as percepções do espaço, constituindo
o perfil do professor, inerentes a todas as experiências internalizadas no meio social, como:
meio familiar, período de

escolarização,

formação acadêmica entre outros,

aliadas ao

exercício da docência, constitui o "o professor," constitui o habitus professoral.
A constituição da identidade profissional
Lembrando o poeta e dramaturgo alemão ²Bertolt Brechet " Se não morre
aquele que escreve um livro e planta uma árvore, com mais razão não morre o educador que
semeia vida e escreve na alma."
Ser professor (a), estar professor (a) , eu sou professor (a). Penso que a
constituição do ser professor (a), está impregnado no corpo e na alma. O nosso habitus
professoral está desenhado, está evidenciado em nossa performance, em nosso corpo, em
nossos gestos. Quem nunca ouviu a seguinte indagação: Você é professor (a)? Talvez pela
maneira de expressar, pela letra que registra um texto, pelo jeito que escuta alguém falar,
enfim, ser professor (a) está registrado em nosso ser.Temos uma identidade profissional
constituída ao longo da trajetória na área da educação.
Para Gatti, 1996), a identidade do professor "define o modo de ser no mundo,
num dado momento, numa dada cultura, numa história."
Ainda nas palavras de Gatti:
Esse profissional é um ser em movimento, construindo valores,
estruturando crenças, tendo atitudes, agindo, em razão de um tipo de eixo
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pessoal que o distingue2 dos outros: sua identidade. Associados a
identidades estão as motivações, os interesses, as expectativas, as atitudes,
todos elementos multideterminados dos modos de ser de
profissionais.(GATTI, 1996, p. 85-86).

A autora afirma que a identidade do professor, revela o seu modo de ser no
ambiente, é um profissional que ensina, que aprende, que busca atitudes e constrói
conhecimentos com os alunos, possui características marcantes que o diferencia de outros
profissionais.
Gatti destaca que o professor:
é uma pessoa de um certo tempo e lugar. Datado e situado, fruto de relações
vividas, de uma data ambiência que o expõe ou não a saberes, que podem ou
não ser importantes para sua ação profissional. E é assim que precisa ser
compreendido.Os professores têm sua identidade pessoal e social que
precisa ser compreendida e respeitada: com elas é que se estará interagindo
em qualquer processo de formação, de base ou continuada, e nos processos
de inovação educacional.(GATTI, 1996, p.88).

Nesse sentido, o professor precisa ser reconhecido e respeitado pelos seus
saberes e práticas constituídas ao longo da carreira, pois o professor tem identidade pessoal e
social. No entanto, as políticas públicas precisa levar em consideração os conhecimentos e as
experiências dos docentes ao pensar e organizar formações.
Para Imbernón:
O (re) conhecimento da identidade permite melhor interpretar o trabalho
docente e melhor interagir com os outros e com a situação que se vive
diariamente nas instituições escolares. As experiências de vida dos
professores relacionam-se às tarefas profissionais, já que o ensino requer
uma implicação pessoal. A formação baseada na reflexão será um elemento
importante para analisar o que são ou acreditam ser os professores e o que
fazem e como fazem. (IMBERNÓN, 2010, p.79).

Através da identidade docente é possível reconhecer as práticas desenvolvidas
nas ações pedagógicas, destacando a relevância da reflexão sobre o seu modo de ser e estar
exercendo a função. A constituição da identidade profissional, nos remete a busca pela
compreensão como se dá esse processo e pela condição que o professor assume a identidade
docente através da formações.
2

Eugen Berthold Friedrich Brecht (10/2/1898, Augsburg, Alemanha - 15/8/1956, Berlim,
Alemanha) foi um poeta, romancista, dramaturgo e teórico renovador do teatro moderno de
nacionalidade alemã.
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Apontamentos a partir dos pré indicadores
Com base nos resultados parciais, podemos inferir que as experiências constituídas
nas relações entre o formador e os professores alfabetizadores expressam seus habitus e suas
identidades docentes, de acordo com as respostas dos sujeitos envolvidos na pesquisa.
Nos relatos das professoras alfabetizadoras, é possível observar a importância das
formações continuadas, pois as mesmas são vistas como espaço de fortalecimento do fazer
pedagógico, momentos em que os professores expressam e compartilham suas práticas,
expõem suas dúvidas e dificuldades. E estas são acolhidas pelo formador, e este sendo um
sujeito experiente consegue aliar a prática e a teoria, acalentado o professor, produzindo e
construindo junto com o grande grupo intervenções adequadas para as respectivas dúvidas e
dificuldades dos professores alfabetizadores. Favorecendo ainda reflexões ao grupo,
apontando diversas possibilidades de enriquecimento para a prática dos docentes
alfabetizadores, e ao mesmo tempo ir consolidando o fazer pedagógico dos professores no
chão da escola.
Nota-se ao longo das respostas dos formadores, ao expor suas experiências enquanto
professores alfabetizadores, como referência no grupo de formação, relatam que traz
experiências de sua vida escolar e profissional como referência para os docentes
alfabetizadores. Alguns formadores ainda contam experiências negativas no período de
alfabetização, essas mesmas experiências são exemplificadas como reflexão para a prática
dos professores.
Observa-se em face aos resultados preliminares em análise, tanto os professores como
os coordenadores pedagógicos possuem um habitus e uma identidade constituídos ao longo
da trajetória profissional e pessoal, que orienta e permeia o fazer pedagógico no espaço
escolar. Nas palavras de Tardif (2014) "Ora, se o trabalho modifica o trabalhador e sua
identidade, modifica também, sempre com o passar do tempo, o seu "saber trabalhar".

Reafirmamos, portanto, a importância formação continuada, das experiências
compartilhadas no grupo de estudo, visto como uma das alternativas ao desenvolvimento
profissional e exposição de boas práticas de alfabetização como referência para os docentes.
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Tendo em vista, os diversos conceitos dialogados ao longo do texto, serviram e nos
servem ainda como

aporte teórico

para a análise dos dados coletados nesse estudo.

Subsidiando compreender a atuação do formador de professores alfabetizadores e suas
relações.

Em face aos conceitos teóricos

de Bourdieu e Dubar,

nos permitiram

compreender os elementos fundamentais desse estudo - identidades docentes e habitus
profissionais – os quais foram o objeto central da pesquisa.
Em suma, para compreender a constituição da identidade docente e profissional,
é relevante destacar que os saberes (re) construídos desde a infância, percorrendo ao longo da
vida, pessoal e profissional no tempo e espaço tem forte influência na (re) construção da
identidade de um agente social. Ou seja, a identidade se constrói na interação com o outro,
nos diversos contextos e categorias que o sujeito pertence. "O indivíduo jamais a constrói
sozinho: ele depende tanto dos juízos dos outros quanto de suas próprias orientações e auto
definições. A identidade é produto de sucessivas socializações".(DUBAR, 2005).
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FALE, Professor Alfabetizador em Belém do Pará
Andréa Queiroz Costa
UFPA/IEMCI/GEPASEA
Miriane dos Santos Miranda
UFPA/IEMCI/GEPASEA
Elizabeth Orofino Lúcio
UFPA/IEMCI/GEPASEA
Resumo : O presente trabalho apresenta o Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita (FALE) Flor do
Grão Pará, que integra uma ação de ensino, pesquisa e extensão do Laboratório Sertão das Águas do
Instituto de Educação Matemática e Cientifica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA). O
FALE é um processo de formação de professores permanente e instituinte (SANCHES 2014), no qual
os docentes da escola básica e docentes universitários narram suas práticas, bem como suas pesquisas
(SANCHES 2014), e tem como objetivo apresentar as temáticas construídas e apresentadas no Fórum
em seu primeiro ano de implementação. A metodologia aplicada abordou temáticas que surgiram a
partir de questionamentos apresentados pelos docentes presentes no Fórum. Assim, podemos
considerar que o FALE traz narrativas em uma perspectiva discursiva dialogando sempre com a tríade
teoria – prática – teoria para que o professor possa ressignificar sua prática.

Palavras-chave: Formação de professores. Alfabetização. Práticas docentes.

Introdução

O Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita (FALE) Flor do Grão Pará teve sua
implementação no ano de 2018, ligado ao curso de Licenciatura Integrada, da Faculdade do
Instituto de Educação Matemática e Científica (FEMCI), na Universidade Federal do Pará; e
contou com quatro edições desse ano.
O FALE Flor do Grão Pará consiste em apresentar narrativas de práticas docentes de
professores da rede pública de ensino de Belém, região metropolitana e interiores, bem como
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pesquisas de professores universitários. Aborda saberes e fazeres docentes fazendo com que
os participantes, que são: docentes e discentes do ensino superior, docentes do ensino básico,
técnicos educacionais, coordenadores, supervisores, gestores, pesquisadores, e pessoas
físicas, com atuação na área de educação, bem como aquelas que atuam em defesa da
Alfabetização, Leitura e Escrita,repensem e reflitam suas práticas alfabetizadoras. Desta
forma, trabalha-se com a tríade, prática-teoria-prática, dentro de uma concepção discursiva
(SMOLKA 2006).

O FALE está presente em diversos Estados do Brasil, tendo seu início

no Estado do Rio de Janeiro, na UNIRIO- REDE FORMAD, sendo uma das principais
idealizadoras a Professora Doutora Carmem Sanches; e se trata de um encontro aberto e
gratuito e de um modelo de formação permanente, instituinte e continuada (SANCHES
2012), em que aborda saberes e fazeres docentes para repensar a prática alfabetizadora a
partir do trabalho com o texto que segundo SMOLKA, é a unidade de sentido da leitura e da
escrita.
O Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita chega ao Estado do Pará a partir do plano
de trabalho docente da Professora Doutora Elizabeth Orofino Lucio, apresentado ao Instituto
de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará por ocasião do
concurso público para docente, no qual se constituiu o Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre
Alfabetização, Leitura, Escrita, Literatura, Formação e Trabalho Docente Sertão das Águas
(GEPASEA), que atualmente integra GT Politicas do Livro e Leitura no Estado do Pará,
Clube de Leitura e Literatura Tertúlias do Grão Pará, Interlocuções Disciplinares e o Fórum
de Alfabetização Leitura e Escrita (FALE) Flor do Grão Pará.
No Pará, os temas apresentados no FALE surgiram a partir das inquietações dos
docentes que se manifestaram a cada evento com exceção do primeiro, que surge através de
um diálogo entre uma professora pesquisadora do campo da alfabetização e uma professora
da rede municipal de ensino do município de Igarapé-Miri, que é aluna do Curso de
Licenciatura Integrada do PARFOR/UFPA.
O primeiro Fórum foi intitulado ―É isso aí açaí: o ouro negro da nossa terra: uma
prática interdisciplinar em alfabetização‖. Contou com a presença da professora da escola
básica do município de Igarapé-Miri, considerada a capital mundial do açaí, e teve como
convidada Carmem Sanches Sampaio (Professora da Escola de Educação Unir / Rede Formad
Brasil) e Ivanete Pinho Gomes (Professora de Igarapé-Miri/UFPA/IEMCI/PARFOR).A
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prática apresentada pela professora trabalha de forma interdisciplinar e levou em
consideração o conhecimento histórico-cultural das crianças (VIGOTSKY, 1980).
Participaram do II FALE Ludmila Thomé de Andrade, Professora titular da Faculdade
de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Ana Karina Lopes de Sousa
Carneiro, Professora da Secretaria Municipal de Educação de Belém, intitulado ―Menina
Bonita do Laço de Fita: Qual é o Segredo da Prática, da Leitura e da Escrita‖?
No III FALE, o tema abordado ―Por uma Pedagogia do Gesto: Experiências de
Leitura e Escrita com Surdos e Ouvintes no Cotidiano‖, trouxe a Professora da Rede
Municipal de Educação de Abaetetuba, Vera Lúcia Sousa de Oliveira para falar sobre sua
prática com alunos surdos de uma escola de referência no município de Abaetetuba.
No IV e último FALE do ano de 2018, a Professora Doracy Moraes de Souza, docente
da Escola Municipal Benvinda de França Messias, apresentou sua prática direcionada a
alunos da EJA e juntamente com a Professora Doutora Darinez de Lima Conceição ligada ao
CUNCAST/UFPA, falaram sobre os desafios enfrentados pelos docentes e pelos discentes em
uma turma de EJA.
O Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita nos proporciona trabalhar com uma
metodologia de pesquisas e práticas docentes que são expostas a cada encontro, e nos leva à
reflexão acerca do discurso pedagógico a partir de uma bibliografia rica, com teóricos como:
Bakhtin (1996), Geraldi (2015), Smolka (1979), Magda Soares ( 2016 ), entre outros.
Partindo desse pressuposto avançamos no sentido das discussões sobre novas práticas
que poderão estar sendo utilizadas em sala de aula, contribuindo para a formação docente,
bem como para o processo de alfabetização dos alunos. Daí a importância do Fale enquanto
aula como acontecimento (GERALDI 2010), uma ampla discussão sobre a tríade professor–
aluno–sala de aula, onde segundo o autor, o professor não deve ser detentor do conhecimento,
a relação entre o professor e o aluno deve ser de troca, ou seja, considerar o conhecimento do
aluno para que este se aproprie da linguagem e seja capaz de refletir sobre o discurso,
incentivando-o à leitura, sem esquecer seu conhecimento de mundo, ou seja, sua contribuição
histórico cultural.
Desta forma ressaltamos que o fórum foi pensado a partir da necessidade de se falar
em alfabetização no Estado do Pará, que tem segundo o MEC um dos piores resultados dos
últimos anos em relação ao analfabetismo. A partir da análise desses dados, e de dados
trazidos pelos participantes, nos organizamos para que os encontros façam um recorte sobre o
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tema em discussão, com o objetivo de ampliar conhecimentos, já que a alfabetização deve ser
realizada como prática de liberdade ( FREIRE,1987 ).
I – Um Imperativo necessário: FALE! Para quê e para quem?
―Falamos!‖ Sim, o papel do professor no fórum é de falar, questionar, compartilhar e
buscar conhecimentos pedagógicos, dentro de uma abordagem discursiva (SMOLKA 2018)
já vivenciada por professores alfabetizadores dentro do contexto em que estão inseridos.
O Fale assume portanto, um importante papel de argumentar sobre o processo discursivo.
Segundo SMOLKA:
Quando, há três décadas, argumentei sobre o modo de conceber a
alfabetização como processo discursivo, as ideias que ancoravam essa
concepção se aproximavam do que tem sido designado como letramento,
implicando, portanto, as condições concretas de imersão dos sujeitos no
mundo da escrita, das práticas de leitura e escrita em uso e em
transformação, incluindo as práticas midiáticas e a informatização.
Destacava nessa proposta, três pontos principais: os modos de participação
das crianças na cultura; os diversos modos de apropriação da forma escrita
de linguagem pelas crianças; nas relações de ensino (Smolka, 2008, p. 13)

As experiências narradas pelos docentes têm como principal proposta a reflexão, o
diálogo e a socialização das práticas alfabetizadoras vivenciadas na escola básica.
Portanto, caracteriza-se como um espaço de formação permanente e continuada que
possibilita aos participantes ainteração entre a prática e a teoria, ampliando os
conhecimentosbem como os constituindo como professor pesquisador, (GONTIJO2007)
compreende diferentes objetos de estudo, variadas concepções de linguagem, de discurso, de
texto, e etc. nas quais se fundamentam a sua produção cientifica, e, também, diversas
abordagens metodológicas.

Um pouco sobre os encontros!

Os encontros aconteceram no ano de 2018, nos meses de Março, Maio, Junho e
Setembro, respectivamente. Apresentamos aqui um recorte para dimensionar a melhor
compreensão de como se dá essa abordagem da temática alfabetização a partir da concepção
de teóricos que discutem sobre o assunto em questão.
 I FALE
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 ―É isso aí açaí: o ouro negro da nossa terra-uma prática interdisciplinar‖.

O I encontro ocorreu no dia 23 de março de 2018, no Auditório Benedito Nunes, no
Campus Básico da Universidade Federal do Pará – UFPA e contou com a participação de
1.155 inscritos vindos de vários municípios do Pará, identificados com faixas e cartazes
representando escolas e secretarias municipais.
Na entrada do Auditório os convidados eram recebidos pela organização do fórum e
pelo ritmo do Carimbó (representado pelo grupo Caldo de Turú) que é considerado
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2014. Os docentes puderam participar e visitar
exposições ligadas à alfabetização, tais como: exposição de cartilhas antigas, troca-troca de
livros de literatura infantil e juvenil, apresentação de fotos de alfabetizadoras do Estado do
Pará, bem como ouvir histórias de professoras alfabetizadoras que narravam suas práticas.
A cidade de Belém é destaque no fórum por ser sede, e é muito bem apresentada na
exibição de um vídeo (produzido por Flávio Contente) onde se destaca todas as suas
particularidades dentro do processo de alfabetização, suas leituras e escritas, com destaque
para a Universidade Federal do Pará que se constitui em um bairro na periferia de Belém às
margens da Baia do Guajará e percebe o projeto como uma forma de aproximar da
universidade docentes formadores e docentes em formação. O Fórum foi idealizado pela
professora doutora Elizabeth Orofino, com o objetivo de discutir sobre práticas docentes no
âmbito da alfabetização no Pará, sendo que este projeto já ocorre em alguns Estados do Brasil
com maior destaque para o Estado do Rio de Janeiro. A professora Doutora Carmem Sanches
representante da UNIRIO/ REDE FORMAD convidada para o Fale nos apresenta este projeto
e toda a sua expansão apresentando aos docentes sua pesquisa que se baseia na perspectiva
discursiva de Smolka, e exemplifica sua fala com materiais produzidos por alunos de uma
escola municipal do Rio de Janeiro.
A escola básica é representada pela prática da professora Ivonete Pinho Gomes que
atua como alfabetizadora no município de Igarapé – Miri (Capital Mundial do Açaí) há nove
anos, e é aluna do PARFOR/UFPA, apresenta sua prática pedagógica que se deu a partir da
observação que faz dos seus alunos em relação ao açaí, que constantemente é discutido na
turma de 4º ano onde atua como professora titular.
A professora explica que com muito cuidado desenvolveu um projeto na escola, onde
trabalhou de forma interdisciplinar o tema Açaí que faz parte segundo ela do conhecimento
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histórico cultural (VIGOSTKI) dos seus alunos, e ampliou o conhecimento das crianças
dentro do processo de leitura e escrita, já que durante o projeto abordou questões de
Linguagem, Matemática, Ciências e Estudos da História e da Geografia.
Ambas as professoras enfatizaram que a sala de aula é um acontecimento (GERALDI
2010) e que é importante dar significado às práticas desenvolvidas a partir do conhecimento
prévio que os alunos possuem. A professora Carmem Sanches pontua que seguir métodos
com pouca significância para os alunos e para si enquanto professora não constroem uma
alfabetização com sentido tecida em redes de conhecimentos e significações que formamos e
que nos formam. (SANCHES, RIBEIRO, VENÂNCIO, 2017)
Para finalizar o Fórum estiveram presentes alunos da escola municipal Ernestina Rodrigues,
que participam do projeto lítero teatral ―Trovadores da Alegria‖ que existe para fomentar a
experiências com a literatura, o teatro e a poesia (BRÍGIDAM, 2013).
 II – FALE
 Menina bonita do laço de fita: qual é o segredo da prática da leitura e da escrita.

O II Fórum realizou-se do dia 28 de maio de 2018, no Auditório José Vicente Miranda
Filho, Centro de Ciências Jurídicas, na Universidade Federal do Pará, no horário das 13:00h
às 18:00h e contou com a participação de mais ou menos 200 pessoas entre estudantes de
graduação e docentes da rede pública de ensino. As convidadas foram: Ana Carina Lopes de
Souza Carneiro, Professora da Secretaria Municipal de Educação de Belém e Ludmila Thomé
de Andrade, Professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
A professora da escola municipal apresentou sua prática de leitura e escrita dentro do
processo de alfabetização com a utilização da literatura infantil Menina Bonita do Laço de
Fitas,de

Ana

Maria

Machado,

e

juntamente

com

seus

alunos,

fizeram

uma

brevedemonstração de como trabalharam a obra e se apropriaram da leitura e da escrita a
parti da leitura daquela literatura infantil dentro desse projeto. No início ela contou que
partiu da leitura do livro Menina Bonita do Laço de Fita epercebeu o interesse das crianças
pelo texto escrito, bem como pela ilustração ―A criança sempre ia lá passava o dedinho... ,
esse dedinho é muito significativo na educação infantil ...compreende que aquilo que está ali,
que escrito, que ela já entende, que é o jeito dela ler o que tá escrito...‖ (falas da professora
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Ana Carina). Após a demonstração a professora contou como a prática se desenvolveu ao
longo do primeiro semestre da turma de educação infantil 1 e fala sobre a importância de
trabalhar a oralidade e escrita com crianças de 4 e 5 anos, considerando o discurso que elas
apresentam e já compreendem, portanto segundo a professora foi possível discorrer a partir
da leitura sobre questões relacionadas com cidadania, respeito, diversidade cultural, etnia e
conhecimento de mundo das crianças.
A professora Ludmila apresentou questões sobre formação de professores. A
importância de formar um bom professor, considerando que o processo de aprendizagemestá
em constantes modificações.
Nesta segunda edição do Fale tivemos uma ocorrência de problemas técnicos, o que
infelizmente nos ocasionou a perda de alguns dados da nossa pesquisa, inclusive as filmagens
da professora Ludmila que nos inviabilizou detalharmos sua fala sobre formação de
professores que é seu campo de pesquisa.


III FALE:



Por uma pedagogia do gesto: experiências de leitura e escrita com surdos e
ouvintes no cotidiano.

Realizou-se no dia 26 de junho de 2018, no Auditório José Vicente Miranda Filho,
Centro de Ciências Jurídicas, na Universidade Federal do Pará, no horário das 13:00h às
18:00h. Foi convidada Professora da Rede Municipal de Educação de Abaetetuba Vera Lúcia
Sousa de Oliveira e Tiago Ribeiro, Professor do Instituto Nacional de Surdos – INES.
No dia 26 de junho o professor Tiago Ribeiro não pode comparecer ao FALE. A
Professora Vera Lúcia esteve no segundo FALE e contou um pouco sobre a escola que
trabalhava e como atuava a coordenadora do Fórum, professora Elizabeth Orofino a convidou
para que ela pudesse contar um pouco mais sua prática e experiência de trabalhar com alunos
surdos.


IV-FALE:



Saberes e sabores dialógicos na EJA e no PROEJA.
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O quarto e último encontro de 2018 aconteceu no dia 28 de setembro, no Auditório do
Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI), na Universidade Federal do Pará
(UFPA), no horário de tivemos como convidadas Doracy Moraes de Souza, docente da
Escola Municipal Benvinda de França Messias e a Professora Doutora Darinez de Lima
Conceição ligada ao CUNCAST/UFPA.
A professora Doracy desenvolveu um projeto de gastronomia com alunos do turno da
noite do primeiro ciclo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a partir daí discorreu sobre
esse tema levando os alunos a dialogarem com texto através de receitas que utilizavam no seu
dia a dia ou nos locais de trabalho ―Durante uma conversa sobre alimentação com a
turma percebi que a maioria deles trabalhava com alimentação, ou simplesmente
faziam para o dia a dia, então surgiu a ideia de montar um projeto e trabalhar com
receitas das comidas que eles mais gostavam...‖ fala da professora, a atividade fez tanto
sucesso na escola que teve na culminância uma grande repercussão, segundo a aluna que teve
seu prato (Lasanha de Tacacá) como vencedor do concurso o projeto não só valorizou o que
mais conheciam, como também os motivou a se empenharem a ler e escrever. Segundo a
professora desse projeto de gastronomia, está em elaboração um livro com as receitas dos
alunos.
A professora Darinez, trouxe concepções de alfabetização da EJA na nossa região,
apresentou dados estatísticos de evasão em turmas de EJA no interior do Pará, mas
precisamente no município de Igarapé – Miri e também na região de Bragança locais onde
realiza sua pesquisa. A professora fala da importância a de uma leitura sobre o método de
Paulo Freire que influenciou as camadas pobres da população na busca de conhecimentos,
inclusão econômica, social e política, essas contribuições foram fundamentais para o homem
repensar sobre o contexto social em que está inserido e se libertar para o mundo.

Considerações finais

Perspectivas para o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita
O Fórum é um processo de formação permanente, voltado a um estudo profundo de
alfabetização que busca responder os seguintes questionamentos: Como eu ensino? Para
quem eu ensino? Como já foi dito no início desse trabalho, o processo de alfabetização no
Estado do Pará é um tanto deficiente e necessita de políticas de formação docentes
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principalmente para os que atuam nas escolas em séries iniciais, mas também para aqueles
que estão na graduação e objetivam estar em sala de aula atuando nas séries iniciais
considerando que é primordial a pesquisa formação (LUCIO 2016) para realização das
práticas pedagógicas dentro desse processo dialógico (FARACO 2009). O FALE dá a
oportunidade para perceber e compreender como os processos de aquisição da escrita e da
leitura acontecem na sala de aula ou em espaços descaracterizados por exemplo.
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Laboratório sertão das águas: alfabetização e literatura na formação
docente
Elizabeth Orofino Lucio
UFPA
Resumo: Apresento neste artigo, em linhas gerais, o projeto de implementação do Laboratório Sertão
das Águas: alfabetização, leitura, escrita, literatura, formação e trabalho docente da Universidade
Federal do Pará, relacionado ao objeto Formação de Docentes alfabetizadores, que está inicialmente
caminhando. Este projeto possui dois elos: o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão
Pará e o Clube de Leitura de Literatura Tertúlias do Grão Pará.

Palavras-chave: Alfabetização. Formação docente. Universidade.

1 Introdução
Sertão das águas
Sertão canoa das populações ribeirinhas
O grito dessas pessoas
Dos fundos dos seringais,
Precisa ser escutado
Em Beléns e Manais
Milton Nascimento

Inicio este artigo registrando como epígrafe, ou seja, palavra inicial que ilumina o
texto, o fragmento da música intitulada Sertão das águas, de autoria de Milton Nascimento,
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para problematizar alguns sentidos do campo da alfabetização na região Norte do país e o
início do caminho de construção do Laboratório Sertão das Águas.
O Laboratório Sertão das Águas representa a formação de futuros docentes do ensino
básico, infâncias, leituras, escritas, literaturas e docências na região Norte do Brasil. Região
marcada pela desigualdade econômica e social, assim como nas relações étnico raciais,
limitando o direito humano à educação e, consequentemente, à alfabetização.
Fixo os olhos entre a Belém Metropolitana, as ilhas, os interiores e a universidade e
vejo a ilha. Lembro de Boaventura (2008) e da linha abissal e penso que é preciso mudar o
lugar e o olhar com que vemos as leituras e as escritas cotidianas das pessoas de Belém do
Grão-Pará.
Deixo-me atravessar por perguntas: quais são as práticas de leitura e escrita das
crianças e adultos das ilhas? As famílias de minhas alunas, provenientes de comunidades
quilombolas e indigenas, realizavam que leituras e escritas em seu dia a dia? Na região
metropolitana de Belém, as leituras e escritas estão presentes por meio de quais linguagens?
Nos interiores quais são as práticas de docentes alfabetizadores? Da "reação de uma palavra a
outra palavra" (BAKHTIN, 2011) resulta uma inquietação de quem se deixa atravessar pela
experiência da docência e pela "vida que pulsa" no cotidiano.
A especificidade desse olhar me faz enveredar para uma divisão do artigo em três
partes: inicialmente, mostraremos uma contextualização da alfabetização. Em seguida,
tratarei do cerne da questão: o início da construção do trabalho de ensino, pesquisa e
extensão. Logo após, por uma breve discussão sobre questões da ―alfabetização das águas‖
no Norte do país.

Entre programas de formação e alfabetização e a necessidade de um projeto: Algumas
pontuações sobre Alfabetização e Formação Docente no Contexto Brasileiro
O cenário educacional brasileiro, principalmente a partir dos anos 2000, tem
apresentando diversas iniciativas de programas de formação continuada docente,
notadamente no campo da formação de professores de leitura e escrita dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Sendo assim, faz-se necessário refletir sobre a contextualização da
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Educação a partir do século XXI e os marcos legais que entrelaçam a formação de
professores alfabetizadores.
Os programas de formação estão inseridos em ―dois projetos distintos de sociedade,
de educação, de formação de professores e de escolas‖ conforme sinaliza Brzezinski (2010, p.
750) que, apoiada em Pino (2008, p.18), destaca que as maiores convergências estão ―na
identificação da existência da crise dos sistemas e das políticas educacionais‖, enquanto as
divergências se evidenciam mais ―na análise, nas políticas públicas da educação, portanto nos
encaminhamentos das soluções e práticas sociais‖, ou seja, nas soluções: um projeto de
perspectiva histórico-social de Educação que defende a Educação pública de qualidade para
todos e o respeito pelas culturas e que se engaja na luta contra as desigualdades sociais,
educacionais e econômicas; e um outro projeto: o de um Estado regulador, que toma como
prioridade o arcabouço normativo, os ―critérios de regulação, de avaliação e de certificação
de competências na formulação de políticas de formação de professores‖ (ibidem, p.755).
A complexidade do debate sobre esse assunto emerge da necessidade de
buscarmos analisar questões que estão relacionadas à formação docente e à alfabetização,
procurando verificar a influência nas políticas, planos e programas educacionais,
especificamente no que se refere ao campo da alfabetização e da formação de professores,
como verificamos na tabela abaixo:

Políticas/Planos/Programas
Rede Nacional de Formação
Continuada (RNFC)
Pró-letramento (PPL)

Legislação
Edital Público N° 01/2003 – SEIF/MEC

Eixo correspondente
Formação de Professores

Orientações para RNFC,2005

Formação de Professores

Nova Capes

Projeto de lei 7.569/2006

Formação de professores

Decreto Presidencial nº 5.803

Formação de Professores

Portaria normativa do MEC nº 10/2007

Avaliação

Observatório
(OBEDUC)
Provinha Brasil

da

Educação

Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC)

Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA)
Base Nacional Curricular Comum
Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC Educação
Infantil)

Portaria Normativa nº 867, de 4 de julho de
2012
Lei Provisória n. 12.801,de 24 de abril de
2013
Portaria nº 482 ,de 7 de junho de 2013
Portaria MEC nº 790/2016, de 27 de julho
de 2017
Portaria MEC nº 826, de 7 de julho de 2017

Formação
docente/Ciclo
Alfabetização

de

Avaliação
Currículo/Alfabetização/Formação
EI/Currículo/Alfabetização/Formação

Tabela 1: Políticas Contemporâneas de Educação no campo da Alfabetização: entre o
público e o privado (LUCIO,2016/2017)
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A responsabilidade pedagógica das universidades que se integraram à RNFC
estabeleceu-se focalizando ações na formação de formadores intermediários de professores
(LUCIO, 2010) e na produção de material didático, destinado aos docentes do ensino básico,
principalmente dos Anos Iniciais, em que em tese, deve ocorrer o processo ensinoaprendizagem da leitura e da escrita. Estabeleceu-se, assim, por meio dessa proposta, um
―modelo‖ de formação docente para o campo do ensino inicial da leitura e da escrita,
representados pelo Programa Pró-letramento (PPL) e pelo Pacto Nacional da Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC).
Esta questão marca o quarto momento da alfabetização (MORTATTI, 2010, p. 331),
iniciado em 1980 e ainda em curso, como período de questionamentos sistemáticos e oficiais
sobre o fracasso no ensino-aprendizagem da leitura e da escrita das crianças de classes
populares, maioria da população brasileira, e por novas parcerias entre órgãos públicos e
privados aliados a distintas perspectivas teóricas de alfabetização, apontando que
Tais conjecturas, assim como tantas outras que podem ser formuladas, indicam, por
fim, que a alfabetização continua sendo um dos signos mais evidentes e complexos
da ambígua relação entre deveres do Estado e direitos do cidadão. E, como tal, área
estratégica para a consecução de políticas de modernização econômica e social que
contemplem necessidades básicas de todos. (idem, idem, p. 340)

Logo após a implementação efetiva do PPL e a realização das formações docentes no
país, foi instituída a Provinha Brasil, avaliação diagnóstica da alfabetização.
Se fizermos aqui um resgaste da história recente que envolve o eixo avaliação
docente, constatamos que ―a questão da avaliação e certificação de professores encontram-se
em voga desde a criação da RNFC‖ (LUCIO, 2010, p.74) até o presente momento (Projeto de
Lei 6114/09 do Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica ), tomandose como argumento a busca do padrão de qualidade, o que ratifica as recomendações dos
organismos internacionais para a América Latina (SHIROMA & SCHNEIDER, 2008).
Com base na análise dos marcos legais podemos depreender, sobretudo, que a partir
da década de 2000, os programas de formação docente no campo da alfabetização submetemse ao par formação e avaliação docente, o que muitas vezes transforma a formação na
‗ovelha negra‘ das críticas ao sistema educacional, como assistimos no ano de 2015, com a
crítica aos resultados dos alunos brasileiros na primeira Avaliação Nacional da Alfabetização
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(ANA), amplamente divulgados pela mídia nacional e a manifestação das universidades por
meio da Carta Aberta no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa1.
O momento histórico na Educação Brasileira, vem carregado de dúvidas, apreensões e
polêmicas, a versão final da BNCC , entregue pelo Ministério da Educação em 6 de abril de
2017, assim como a reconfiguração do PNAIC, por meio da Portaria nº 826, de 7 de julho de
2017, ratifica a temática sobre o tempo de escolaridade para a alfabetização infantil, exigindo
mais estudos documentais, análises e debates acerca da meta 5 do PNE, considerando as
especificidades da Educação Infantil, a concepção de alfabetização e o elo com à avaliação
em larga escola, tem indicado um "empobrecimento" do papel da escola cumprir seu objetivo
de garantir o acesso ao conhecimento produzido ao longo da história humana, alinhando-se
exclusivamente, à lógica da avaliação com a finalidade de produzir a melhoria de índices de
desempenho nacionais pela via do rebaixamento do que é ensinado e, consequentemente,
aprendido, podemos imaginar que ela poderá ser nociva ao desenvolvimento da educação.
Ir de encontro ao viés gerencialista das políticas educacionais (GERALDI &
GERALDI, 2012) é dar uma contrapalavra à homogeneização da formação docente. Sendo a
educação e a formação sempre relativamente emancipadoras, a justiça na pesquisa e na
formação relacionam-se à empatia, vivência e não-indiferença entre professor da educação
básica e professor universitário.
O Curso de Licenciatura Integrada reflete e retrata o projeto de formação do
docente alfabetizador: "Ousadias" no ensino, na pesquisa e na extensão
A proposta curricular do curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências,
Matemática e Linguagens vinculado ao IEMCI/UFPA, contexto de investigação pretendido, é
estruturada em Eixos Temáticos. Estes Eixos se articulam em Temas e Assuntos que buscam
ser desenvolvidos por meio de atividades didático-pedagógicas diversificadas. Dentre esses
Eixos, encontra-se o Eixo Temático Fundamental de aquisição de leitura e escrita, que
compreende a abordagem de dois grandes temas: Teoria e Prática da Alfabetização:
ensinando a ler e aprendendo a ensinar a ler e escrever e Estudos Teóricos-práticos da
alfabetização em língua materna.
Nesse cenário curricular, destaco que a proposta de formação docente nesse curso de
Licenciatura ―é organizada em quatro eixos organizadores de alfabetização: matemática,
1

A Carta Aberta em defesa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa encontra-se disponível em
http://www.anpae.org.br/website/documentos/CartaAbertaemDefesadoPNAIC.pdf
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científica, digital e da língua materna" (GONÇALVES, 2012). Nesse sentido, trazer questões
que se situam na esfera da alfabetização, da leitura, da escrita, da literatura e do trabalho
docente na Educação Básica, são fundantes no trabalho que a universidade, em especial, no
curso com a identidade da Licenciatura Integrada pode contribuir com a diversidade que
compreende a realidade social da Educação Básica no contexto brasileiro e principalmente na
região norte.
Segundo os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), divulgados
pelo Ministério da Educação, a região Norte possui níveis insuficientes no aprendizado
inicial da leitura e da escrita em língua materna. Sendo a entrada da criança no universo da
leitura e da escrita um dos passos mais importantes para sua formação educacional e sendo
fator determinante de inclusão ou exclusão social. Diante desse cenário um dos principais
pontos a serem pensados é um projeto de formação do professor do ensino básico que
realmente promova conhecimentos teóricos e práticos para alfabetizar seus alunos, crianças
ou adultos.
Certamente o curso de Licenciatura Integrada é o projeto de formação docente que
tem como objetivo formar profissionais alfabetizadores, mas a alfabetização possui várias
facetas e é um processo complexo. Sendo assim, faz-se necessário e vital ampliarmos estudos
e pesquisas específicas da esfera das linguagens, da alfabetização em língua materna,
matemática, científica e digital e dos letramentos. Isso requer do IEMCI uma atuação maior
na formação inicial e continuada docente, por meio de ações de extensão e de pesquisa.
O diretório de pesquisa do CNPQ também retrata a necessidade da criação de um
grupo de pesquisa em alfabetização na região norte, pois dos 262 grupos de pesquisa no
Brasil que possuem o termo alfabetização em língua materna no grupo de pesquisa no ano de
2016, nenhum encontra-se na região de Belém do Pará.
Diante desse cenário, a organização do Laboratório Sertão das Águas: alfabetização,
leitura, escrita, literatura, formação e trabalho docente, engloba ações de ensino, extensão e
pesquisa. O espaço do grupo destinar-se-á às atividades que envolvem as múltiplas
linguagens, as alfabetizações, a leitura, a escrita, a literatura infantil e juvenil, a formação e o
trabalho docente no ensino básico, fazendo interface com as diferentes áreas do
conhecimento que constituem o perfil o curso de Licenciatura Integrada em Educação em
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Ciências, Matemática e Linguagem. O objetivo geral é investigar a alfabetização em Belém
do Grão Pará sob a perspectiva histórica discursiva e as práticas alfabetizadoras e contribuir
para formação de pesquisadores no campo da alfabetização.
Os alunos da Licenciatura Integrada atuarão do 1º ao 5º ano e na Educação de Jovens
e Adultos, ou seja, serão os docentes responsáveis pelo ensino-aprendizagem da leitura e
escrita iniciais. Ou seja, somos responsáveis pela formação dos profissionais que irão
contribuir para a mudança do quadro educacional na região. No entanto, verificamos que os
licenciandos no final do curso trazem as seguintes interrogações: Como se ensina a ler e a
escrever? Como se aprende a ler e a escrever?, possuem "dificuldades" na leitura e na escrita ,
possuem um repertório restrito sobre literatura infantil e juvenil, ou seja, faz-se necessário
formar o futuro docente leitor e escritor e torná-lo alfabetizador.
Diante do exposto o elo Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita (FALE) Flor do
Grão Pará e o Clube de Leitura Tertúlias do Grão Pará ratificam que os principais recursos da
Educação são as pessoas, os saberes e as experiências mobilizadoras". (CANÁRIO, 2007, p.
6)
Destacamos que o lugar que a licenciatura integrada ocupa no cenario nacional e o
lugar da "ousadia", ou seja, de atrevimentos pedagogicas e certamente estar como docente no
iemci conduz-me para o caminho da "ousadia responsavel".
Minha atuação docente "ousada" no ensino da Teoria e Prática da Alfabetização se
volta para a defesa da escola pública efetivamente democrática que supere a sensação de
"impotência" diante do atual contexto nacional, que convoque os alunos, futuros docentes, à
responsabilidade e cuidado de si e dos outros, por meio de uma permanente reflexão sobre a
relação entre pensar, ler e escrever.
O agir e a autoria da nossa vida é efetivada na relação interdiscursiva com os
graduandos, na procura por manter o desejo e a crença de que somos capazes de transformar
realidades, rompendo com o modelo de sociedade excludente,

que também inclui o

apartheid brasileiro na "cidade das letras" e no "sertão das águas" que também reflete-se na
formação de futuros professores e de professores.
Minha experiência na docência universitária e na formação continuada conduziramme a uma prática pedagógica alicerçada na escrita como constituidora da formação de
professores, considerando o movimento de escrita docente, como um movimento que vai das
palavras alheias para as palavras próprias, entendendo palavras alheias como um processo
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de apropriação de tomar a palavra do outro, dar seu próprio acento valorativo ao discurso do
outro, sendo um processo gradual, que mobiliza os sujeitos.
Considerando a escrita como uma aquisição histórica da sociedade, afirmo que a
produção da escrita docente precisa constituir-se no alicerce das atividades de formação
(LUCIO, 2016, p. 219).
Fórum de Alfabetização, leitura e escrita (FALE) Flor do Grão Pará
O FALE Flor do Grão Pará como investigação formativo-emancipatória,
requererá fundamentalmente o modelo do agir comunicativo, do saber compartilhado, da
reciprocidade na confiança e no comprometimento. Trata-se de uma pesquisa-formação
na/com a prática, a partir de dois polos nos quais se encontra o professor: o da formação
inicial/continuada e o da atuação na escola pública.
Na pesquisa-formação de que participo na Universidade, vez em quando assumimos o
papel de formadores e, no meu caso, de pesquisadora e profissional da educação básica.
Muitas vezes tenho que buscar estranhar o familiar no sentido defendido pelo pesquisador
Gilberto Velho, mas principalmente, buscar fazer a exotopia bakhtiniana para realmente
contribuir com o campo das pesquisas em educação. Os problemas de analfabetismo e
analfabetismo funcional, vividos por muitas crianças, adolescentes e jovens no Brasil, têm
sido as questões que mais me preocupam como profissional da educação.
O que tem significado para mim o ir, estar e vir das escolas municipais localizadas na
área urbana , nos municípios do interior ou nas ilhas ? Estar com professores que
cotidianamente enfrentam duras realidades, ouvir discursos ora derrotistas e de lamentação,
ora ingênuos ou alienados, cujo peso maior está na frustração e, em muitos casos, em uma
descrença permanente na profissão docente quanto às possibilidades de ascensão social e
profissional. E, assim, muitos dos que assumem a docência no ensino público brasileiro têm
como ponto de partida não o entusiasmo de quem tem uma dura missão pela frente e a toma
como um desafio, ao contrário, entram já investidos de uma descrença de que o improvável
possa acontecer.
Diante desse contexto, é preciso pensar e praticar uma escola outra, uma escola que a
todos - crianças, professores e professoras - ensinem e signifiquem, por meio da experiência,
combatendo o desperdício da experiência, investindo na expansão do presente e na contração
do futuro, como nos inquieta Boaventura de Sousa Santos (2006).
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Ações docentes que investem, cotidianamente, um uma escola como espaço
privilegiado de aprendizagens e de formação e transformação do trabalho docente, o que
ratifica a importância da pesquisa-formação (LUCIO, 2016). Por isso, o destaque para uma
proposta de pesquisa formação e ação de formação que instaure espaços como um Fórum de
Alfabetização, Leitura e Escrita, em que as experiências docentes possam ser narradas,
dialogadas, compartilhadas, interrogadas, discutidas, ressignificadas e ampliadas, e
principalmente publicizadas.
Em meu estudo de tese cunhei a categoria compartilhamento-publicização (LUCIO,
2016) que está diretamente relacionada ao horizonte social bakhtiniano, que, por um lado,
ajuda a superar a lógica do mercado da formação, viabilizado pela universitarização, e por
outro, rompe com a visão endógena de formação centrada na escola para a escola. Não se
trata de negar o legado da universidade na produção do conhecimento no campo pedagógico,
mas de tomá-la como potencializadora da publicização do discurso docente, à medida que se
constitua o horizonte social, ―o espaço-tempo compreendido em uma relação verbal, ou seja,
o espaço-tempo da enunciação‖ (GEge, 2009, p. 58), que orienta os sujeitos quanto aos
valores construídos na interação na formação, propondo assunção de posicionamentos.
Nos encontros, professores e professoras, alfabetizadores dos primeiros anos do
ensino fundamental I em diálogo com professores e professoras da universidade, assim como
graduandos do curso de Licenciatura Integrada, Pedagogia e demais licenciaturas, têm a
possibilidade de dialogar, ter uma escuta responsiva e responsável constitutiva do processo
de formação docente.
No movimento do encontro, escola básica e universidade dialogam, ensinam e
aprendem uma com a outra, abrindo espaços para que o coletivo docente, em uma posição
simétrica2 (SOBRAL, 2015), interfira apontando questões que possam ser aprofundadas e
pensadas a partir de outros pontos de vista.
A elaboração coletiva de narrativas docentes orais / escritas/ imagéticas provoca e
desencadeia processos de escrita, escrita docente e provoca a configuração de comunidades
de atenção mútua (Connely & Clandinin, 1995) entre os professores(as) – da escola básica e

2

Adail Sobral(2015),ao refletir sobre as condições da interação nas práticas pedagógicas na escola, refere-se à
premissa da igualdade entre os seres humanos e às posições distintas estabelecidas pelas relações sociais entre
os participantes da interação, valorizando os saberes docentes construídos em diferentes contextos os quais estão
inseridos na escola, nos cursos de formação, nas leituras, nos debates políticos, ou seja, na imersão da vida.
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da universidade - ou, como tenho denominado, uma comunidade de (auto)formação docente
(com)partilhada, pois a natureza colaborativa é constitutiva desse processo. Os textos
docentes escritos em diversos gêneros registram práticas alfabetizadoras e ratificam a
importância do coletivo docente e das redes de formação como formas alternativas para a
organização da formação e do trabalho docente universidade - ou, como tenho denominado,
uma comunidade de (auto)formação docente (com)partilhada, pois a natureza colaborativa é
constitutiva desse processo.
Nesse sentido, compreendemos, comungando com Souza (2006), a formação docente
como uma ação sobre si e sobre o(s) outro(s), uma ação (com)partilhada na qual as múltiplas
vozes, saberes e fazeres se retroalimentam e se influenciam, potencializando mudanças e
(re)significações da prática cotidiana.
O diálogo vivenciado com a Rede Formad Brasil e com o Colectivo Argentino de
Docentes que Hacen Investigación desde la Escuela, por meio de discussões realizadas com
Carmen Sanches Sampaio e Daniel Suárez, possibilitaram o elo para instauração do FALE
Flor do Grão Pará como atividade pesquisa e extensão interinstitucional e internacional
UFPA/UNIRIO/UBA.
É possível afirmar que a importância de uma comunidade de (auto)formação docente
(com)partilhada como o FALE é a de tornar possível a tessitura de diálogos que permitam
problematizar maneiras aprendidas e apreendidas de fazer e pensar a prática alfabetizadora,
garantindo movimentos de permanências e mudanças no processo formativo ao longo do qual
cada sujeito, permanecendo o mesmo, se transforma (Souza, 2006, p.88). E, sobretudo, a
confirmação da importância do coletivo e das redes como formas alternativas para a
organização da formação e do trabalho docente
O FALE FLOR DO GRÃO PARÁ é um fórum itinerante, ou seja, ocorre na Belém
Metropolitana, nas ilhas e interiores, semestralmente muda a localidade de suas ações dentro
dos diversos municípios e multicampi, para atender a multiplicidade cultural e a constituição
multicampi da UFPA, assim como a configuração geográfica da região.
Durante o ano de 2018 ocorreram quatro eventos do Fórum de Alfabetização, Leitura
e Escrita (FALE) Flor do Grão Pará, com a participações de 4.000 participantes durante o
ano, sendo que em sua abertura 1.000 docentes do Estado de Belém do Pará estavam
presentes constituindo um movimento instituinte, pois não ocorreu nenhum acordo ou
parceira com nenhum órgão governamental.
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O primeiro Fórum foi intitulado ―É isso aí açaí: o ouro negro da nossa terra: uma
prática interdisciplinar em alfabetização, o segundo ―Menina Bonita do Laço de Fita: Qual é
o Segredo da Prática, da Leitura e da Escrita?, o terceiro ―Por uma Pedagogia do Gesto:
Experiências de Leitura e Escrita com Surdos e Ouvintes no Cotidiano‖ e no quarto e último
FALE do ano de 2018 ―Saberes e Sabores dialógicos no EJA e no PROEJA‖.
Clube de leitura de literatura Tertúlias do Grão Pará
As práticas de leitura de textos vêm mudando com o passar do tempo, e o
desenvolvimento tecnológico tem sido um dos principais responsáveis por essas mudanças.
Várias discussões já circunscrevem essa temática, uma vez que a leitura na
contemporaneidade demanda novas abordagens, pois os gêneros discursivos que circulam
socialmente apresentam configurações mais diversificadas. Os textos se compõem não apenas
por elementos alfabéticos, mas também de imagens, cores, formato de letras, movimentos,
sons,

links

hipertextuais

etc.

Essas

configurações

são

denominadas

de

multimodalidade/multissemioses.
Nesse sentido, a comunicação proposta busca discutir a temática da leitura em uma
abordagem multimodal/multissemiótica e interdisciplinar. Para tal, será apresentada a
proposta de implementação do Clube de Leitura de Literatura Tertúlias do Grão Pará. Os
objetivos do Clube são: exercitar a leitura como prática democrática; envolver e conscientizar
licenciandos da literatura integrada sobre o ato de ler; desenvolver competências de
compreensão leitora; ampliar as práticas promotoras do acesso e da democratização da
leitura; incentivar a leitura e a formação de novos leitores de literatura; possibilitar a vivência
da fruição estética dos futuros docentes leitores com o texto literário; valorizar e estimular a
criação de uma biblioteca especializada em literatura para bebês e crianças; possibilitar a
leitura e a mediação do acervo. Serão socializados os fundamentos iniciais da criação do
projeto em construção, a partir da necessidade de se revisitar ações dos clubes de leitura no
contexto contemporâneo, aliando a leitura literária à formação inicial docente, reconhecendo
essa leitura como direito "transgressor", constituindo-se dos ―deslimites‖ entre a
pedagogização, a fruição e a autoria.
Tendo por base o trabalho a ser realizado, também será criada uma biblioteca
infantil, com textos, book-trailers e ilustrações produzidos pelos futuros docentes e
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crianças participantes do clube, permitindo tanto a formação de leitores e mediadores
de leitura como também a criação de uma comunidade de leitores e escritores.
Considerações Finais
O acabamento do artigo dá-se em um contexto histórico de grandes temores, mas os
caminhos da alfabetização das águas mostram que a universidade é um bem público e o
local privilegiado da formação docente e da produção do conhecimento no campo
pedagógico da alfabetização. Fato que me conduziu à reflexão foi que, mesmo nas piores
circunstâncias, há esperança e que vale a pena ser protagonista de grandes mudanças, pois,
do espaço da Universidade Federal do Pará, foi instaurado, em 2018, o Fórum de
Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão Pará que multiplica experiências humanas
docentes, contribuindo para que os professores do ensino básico e da universidade não
sucumbam ao apagamento, à alienação e à resignação e ao ―silêncio das águas‖. O Fórum e
o Clube de Leitura vem semeando inquietações e torna-se ―verdade‖ através de cada
integrante que narra sua inconformidade e ―rebeldia‖ pedagógica por meio do ensino da
leitura e da escrita das crianças, dos jovens e adultos amazônidos.
Fazer nascer a ―alfabetização das águas‖ e o Clube de Leitura, por meio das vozes de
futuros docentes, pelo devir da vida docente na escola básica e na universidade, invocando
aprendizados de leitura e escritas de mundo dos alunos, dos formadores, dos pesquisadores é
o nosso atual desafio, pois ― não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o
silêncio da água‖. (SARAMAGO, 2013).
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Formação de professores direcionada à alfabetização e ao letramento de
estudantes com deficiência visual: um relato de experiência
Jandira Azevedo da Silva
Universidade de Brasília

Resumo: Este artigo objetiva buscar subsídios na fundamentação teórica pesquisada, para
atender às necessidades dos professores da Rede Regular de Ensino, para que possam ter
condições de atuar de forma satisfatória com a diversidade e com o intuito de encontrar
caminhos no que se refere aos processos de alfabetização e letramento de estudantes com
deficiência visual (DV). Trouxe-se para o debate abordagem teórica sobre esses dois
processos e apresentou-se relato de experiência de apoio em âmbito de um Programa de
Capacitação de Professores, enquanto uma das ações de atendimentos aos estudantes em
foco, em seu processo de inclusão (MANTUAN, 2006), em um Projeto de um Centro
Especializado e em escolas da rede regular de ensino, localizados em Goiânia, Goiás. A
inclusão escolar engloba não só a presença de pessoas com deficiência nas instituições de
ensino, mas representa a real participação delas nas escolas de forma a promover avanços em
seu desenvolvimento.

Palavras-Chave: Alfabetização. Letramento. Estudantes com deficiência visual.
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Beija-Flor

Fonte: https://siagutatemp.files.wordpress.com

Beija-Flor pequenininho,
Que sobrevoa os jardins.
Suga o mel das lindas flores
E torna embalar o seu voo.
Beija-Flor pequenininho,
Fica mais um bocadinho.
Para que as plantas e flores
Contemplem sua beleza.
E sua presença encha de charme,
O lindo requinte da natureza.
Autoria:Jandira Azevedo da Silva

Introdução
A fundamentação teórica consultada para a elaboração desse artigo, foi selecionada,
objetivando buscar subsídios teóricos-práticos com o intuito de oferecer condições à atuação
dos professores da Rede Regular de Ensino que tenham em suas turmas estudantes DV e
visando encontrar caminhos para subsidiar o processo de alfabetização e letramento desses
estudantes, por meio do Sistema Braille, sistema de leitura e escrita que permite que eles
tenham acesso a esses dois processos de forma literal, direcionado a estudantes cegos e/ou
com baixa visão que não conseguem enxergar letra em tamanho ampliado.
Figura 1: Alfabeto Braille

https://www.slideshare.net/marthasantoslima/alfabeto-braille-31984372
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Nas palavras de Mantuan (2006), a inclusão implica uma mudança de perspectiva
educacional, pois não atinge apenas estudantes com deficiência e os que apresentam
dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente
educativa geral. Embora se perceba que os estudantes com deficiência representam uma das
preocupações para uma parcela dos educadores das escolas inclusivas. Segundo ela, a
diferença, nesses espaços, ―é o que o outro é‖ — ele é branco, ele é religioso, ele é deficiente.
É o que está sempre no outro‖, que está separado de nós para ser protegido ou para nos
protegermos dele.
Pautou-se nos pressupostos da abordagem da pesquisa qualitativa, método que busca
explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os
valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados
são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens (DENZIN E
LINCON, 2006). Como instrumentos para a construção dos dados, levou-se em consideração
minha experiência como condutora de um trabalho desenvolvido com professores de escolas
da rede regular de ensino com estudantes DV, no Estado de Goiás.
O seu corpus de análise baseou-se nos atendimentos realizados com professores de escolas
inclusivas que ministram aula para estudantes DV na primeira e segunda fases do ensino
fundamental, trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2005, porém, para efeito de
análise, considerar-se-ão os dados obtidos em 2018 e 1º semestre de 2019. Tal trabalho
justifica-se pela necessidade de qualificação dos professores para atuarem nas escolas
inclusivas.
Para contextualizar a educação especial na história das pessoas com deficiência,
abordou-se três fases dessa modalidade de educação: segregação, integração e inclusão.
Apresentou-se uma breve abordagem sobre letramento, contextualizando nessa corrente, a
alfabetização de estudantes com DV. Para finalizar, demonstrou-se um relato de experiência,
realizado com professores de escolas inclusivas que atendem estudantes com limitação visual.
Espera-se que os aspectos apontados venham a trazer contribuições às pessoas que
lidam de forma direta ou indireta com estudantes deficientes visuais em escolas inclusivas.
Considerações sobre a deficiência visual
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No Brasil, a Secretaria de Educação Especial / MEC propôs políticas e ações que
garantam o direito de acesso e permanência de estudantes com necessidades educacionais
especiais, orientando sobre a inclusão desses indivíduos, preferencialmente na rede regular de
ensino, como menciona a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº (9394/96) e a
Constituição da República Federativa do Brasil (1988).
A LDB preconiza no art. 58, que a educação especial é uma modalidade de educação
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com
necessidades especiais. O art. 59 determina que os sistemas de ensino devem assegurar aos
alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas
necessidades (BRASIL, 1996).
A Constituição determina no art. 205 ―A educação é direito de todos e dever do
Estado e da família‖. Deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). O art. 208 destaca que:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I
Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a este não
tiveram acesso na idade própria;
II- Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino (...);
VII Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988).

Porém, a legislação por si só, não garante a permanência e a participação ativa dos
estudantes supracitados no contexto educacional comum. Com base em observações feitas
durante os atendimentos aos professores que ministram aula para essa clientela, notou-se que
ainda há um grande distanciamento entre o que determina a legislação e a realidade
vivenciada pelos estudantes que têm alguma limitação frequentadores dessas escolas.
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Freire (2011, p. 35) denuncia uma ordem social injusta em que ―alguns sujeitos
assumem o papel de opressores e outros o de oprimidos e propõe uma prática educativa que
vise à conscientização e a transformação social, por meio do desvelamento do mundo: da
desnaturalização das práticas de dominação‖. O autor não esteve apenas preocupado em
estabelecer uma metodologia que possibilitasse a alfabetização eficaz de jovens e adultos,
mas procurou formular uma teoria de ação pedagógica, voltada para a conscientização e para
as transformações que devem acontecer: éticas, políticas e sociais.
Como foco do artigo direciona-se a discutir a formação de professores para atuarem
na alfabetização e letramento de estudantes DV no contexto regular de ensino, torna-se
necessário se fornecer, mesmo que de forma simplista, informações pertinentes a essa
deficiência, de modo que os agentes envolvidos no processo de escolarização desses
estudantes, se instrumentalizem para atendê-los com eficiência e segurança. Apresenta-se a
seguir, alguns de seus conceitos básicos.
Deficiência visual: terminologia utilizada para designar o indivíduo com
rebaixamento da acuidade visual (distância que um objeto pode ser visto) de um ou ambos os
olhos, sendo esse rebaixamento não resolvido com auxílio ópticos, uso de óculos ou lentes de
contato. Pode ser conceituada ainda, como uma perda total ou parcial da visão. Se manifesta
como: baixa visão ou cegueira.

A alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros
fatores isolados ou associados, tais como: baixa acuidade visual
significativa, redução importante do campo visual (enorme círculo que
mede 180°), alteração corticais e /ou de sensibilidade aos contrastes que
interferem ou limitam o desempenho visual do indivíduo. A perda da
função visual pode se dá em nível severo, moderado ou leve, podendo ser
influenciada também por fatores ambientais inadequados (BRASIL 2006,
p. 16).

Por sua vez, a cegueira ―consiste na perda total da visão, até a ausência de projeção de
luz‖ (BRASIL, 2006, p. 16). Para se definir o tipo de deficiência e estratégias educacionais
desses indivíduos, faz-se necessário que sejam submetidos a uma avaliação funcional da
visão. Diagnosticado o grau de deficiência, adota-se a alfabetização por meio de letras
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ampliadas para o indivíduo com baixa visão, se o seu resíduo visual permitir que enxergue
essas letras e a aplicação do Sistema Braille para os cegos ou para aqueles que tem baixa
visão, mas não consegue ver letra do tipo ampliado.
No primeiro estágio do processo escolar, o estudante será encaminhado a um
profissional especializado, cargo existente nos Centros de Apoio Pedagógico para
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP‘s), capacitado na área da deficiência
visual. Ele avaliará as necessidades específicas do estudante e, dependendo dos resultados, o
encaminhará ao atendimento oftalmológico. E será o oftalmologista que definirá o tipo de
patologia, o grau de visão de cada indivíduo e o tipo de estimulação que deverá ser realizado.
Daí encaminhará o laudo ao profissional especializado, contendo as orientações cabíveis
específicas de cada caso.
Contudo, é importante salientar, que os estudantes que têm baixa visão necessitam de
recursos específicos que auxiliem no seu processo de escolarização e em sua vida cotidiana.
Há os recursos ópticos, que são aqueles prescritos pelo médico oftalmologista e os não
ópticos indicados pelo profissional especializado em deficiência visual, de acordo com o grau
de visão de cada estudante. A seguir, lista-se alguns desses recursos.
Figura 2: Recurso Óptico

http://www.doctorxradiologia.com.br/

Figura 3: Recurso não Óptico
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http://www.lojaciviam.com.br

Educação especial: contexto histórico
A história das pessoas com deficiência no mundo inteiro é ―recheada‖ com muita
tristeza e falta de respeito. Por volta da segunda década do século XVIII, o médico norteamericano, Benjamin Rush, conceituou a educação de pessoas com deficiência. Até aquele
momento, elas não tinham dignidade para adquirirem a educação formal. O século XX foi o
marco para o aparecimento das escolas para as pessoas com necessidades especiais e
consequentemente as ―classes especiais‖ dentro das escolas regulares.
Sassaki (2010) aponta quatro fases da educação das pessoas com Necessidades
Especiais:
- FASE DA SEGREGAÇÃO
A fase de segregação consistia o período da história de deficiências físicas e mentais,
os séculos XVII-XX. Nesse período, as pessoas com deficiência continuavam isoladas do
resto da sociedade, nos conventos, asilos e albergues. Até os anos de 1960, elas eram
impedidas de frequentarem as instituições de ensino regular, sendo privadas da socialização
com seus pares, devido aos estigmas existentes na sociedade da época. O atendimento
destinado a elas era restrito as instituições especializadas, em que o objetivo principal era de
cunho assistencialista e não educacional, pois prevalecia a ideia de que não conseguiam e não
tinham capacidade para avançar nesse processo.
Na década de 1970, as instituições de ensino regular passaram a receber essas
pessoas. No entanto, não proporcionavam a elas possibilidades de aprimorar suas
capacidades. Conforme afirma Reis (2013, p. 80), ―a escola não muda sua rotina nem sua
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prática pedagógica e, sim, os alunos é quem tem de mudar para se adaptar a sua realidade e as
suas exigências‖.
- FASE DA INTEGRAÇÃO
Após vários séculos de exclusão e segregação, surge a ideia da integração social. Mais
ou menos a partir da década de 60, o movimento começa com o objetivo de integrar as
pessoas com deficiências nos sistemas sociais gerais como a educação, o trabalho e lazer.
A integração escolar, na maioria dos casos, ficava reduzida à presença física das
pessoas com deficiência nas escolas comuns, excluindo possibilidades de participação
efetiva. Com essa situação estabelecida no Brasil surgem reivindicações para a reestruturação
da educação. Segundo Mendes (2010 p. 13), ―diante dos problemas de desempenho da
educação nacional o país vai sendo cada vez mais pressionado por agências multilaterais a
adotar políticas de educação para todos e de educação inclusiva‖. A partir de então, a
integração escolar ficou sujeita a críticas e surge um novo movimento no campo educacional
propondo a educação para todos, movimento que defendia que os ambientes educativos
deveriam se transformar e se adaptar para auxiliar no processo de inclusão e desenvolvimento
das pessoas com deficiência, possibilitando a educação que abrangesse a todos.
A política de integração havia resultado em uma estrutura educacional fragmentada,
nem sempre acessível a todos. Em contrapartida, iniciava-se movimentos no mundo com
ênfase na consciência e o respeito à diversidade, produzindo mudanças no papel da escola
que passou a responder melhor às necessidades dos estudantes. Surgia a partir daí, o conceito
de inclusão. (CUNHA, 2013, p. 35).
Desse modo, na década de 1980, emerge o conceito de inclusão que norteou a
educação inclusiva na perspectiva da Educação Especial. Tal conceito privilegiava a ideia de
que além do direito ao acesso de pessoas com deficiência que também tinham direito a
participação efetiva no ambiente escolar, tendo acesso aos mesmos conhecimentos e
oportunidades de aprendizagem que os demais. Para tanto, os ambientes educacionais
precisariam se adequar para atender as necessidades de cada indivíduo, respeitando suas
especificidades e a diversidade que permeia qualquer espaço educativo.
- FASE DA INCLUSÃO
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Em caráter real e claro, a escola de maneira geral, não foi e nem é planejada para
acolher a diversidade de indivíduos. Muitas delas estão apenas obedecendo a Lei nº
9.394/1996, em que em seu artigo 4º, inciso III estabelece que o atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência deve ser realizado, preferencialmente, na rede
regular de ensino (BRASIL, 1996). Diante do exposto, percebe-se que os espaços educativos
necessitam se adequar a esses ―novos alunos‖ que as escolas estão recebendo e não é só no
aspecto físico, mas com formação adequada para todos os funcionários da instituição
educacional e em todos os níveis (SASSAKI, 2010).
Mantoan (2006) diz que em um contexto amplo, a inclusão se baseia em princípios
que aproxima os sujeitos entre si, principalmente no ambiente escolar. Com base nessa
afirmação, entende-se que a inclusão social é o eixo norteador para explicar melhor tal
prática, como um desafio de uma educação com e para todos. Sob esse enfoque deve-se
considerar que a escola é ―feita‖ por vários tipos de diferenças e por isso mesmo deve-se
respeitá-las e dar o seu real valor.
Segundo Bruno (2006), A educação inclusiva pode desempenhar importante papel de
transformação cultural em relação à deficiência visual, principalmente, no que diz respeito à
reflexão sobre os mitos e estereótipos atribuídos às pessoas cegas e com baixa visão nos
diferentes momentos históricos. Afirma que a criança com deficiência visual, como as demais
crianças, apresentam inúmeras possibilidades. Entretanto, diferentemente das demais, têm
necessidades específicas de aprendizagem, para as quais precisa de apoio e recursos
especiais.
Alfabetização e letramento: uma breve abordagem
Os estudos que norteiam o processo de alfabetização e letramento revelam que ambos,
muitas vezes, acontecem de forma simultânea. Observa-se a necessidade de se alfabetizar na
perspectiva do ―alfabetizar-letrando‖, isto é, o professor é levado a conhecer um conjunto de
fatores pertinentes à alfabetização dos estudantes.
Soares (2003), defende que a alfabetização e o letramento são indissociáveis, mas
diferentes em termos de processos cognitivos, isto é, a alfabetização como parte constituinte
da prática de leitura e escrita não pode ter sua especificidade desprezada. Segundo ela,
realizar um trabalho pedagógico que busque a formação de indivíduos letrados não significa
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descuidar do trabalho específico com a alfabetização. Em sua opinião, o letramento apresenta
duas principais dimensões: a individual e a social. Na dimensão individual, um atributo
pessoal, referindo-se à posse individual de habilidades de leitura e escrita. Já na dimensão
social, é visto como fenômeno cultural, referindo-se ao conjunto de demandas e atividades
sociais que envolvem e utilizam a língua escrita.
Em complementação às ideias da autora supracitada, Sato (2008, p. 6), conceitua
letramento como práticas sociais em que eventos de letramento ocorrem. Define-as como os
padrões culturais de uso da leitura e da escrita em uma situação particular. Segundo ela, ―são
difíceis de serem observadas diretamente porque envolvem valores, sentimentos, atitudes e
relações sociais, estabelecem ligações entre pessoas e envolvem conhecimentos partilhados,
representados pelas ideologias e identidades sociais‖.
A uns anos anteriores, a escola, a mais importante das agências de letramento, não se
preocupava com esse processo como prática social, mas com apenas um tipo de prática de
letramento, a alfabetização, aquisição de códigos (alfabético, numérico), geralmente
concebido em termos de uma competência individual necessária ao sucesso e promoção
escolar. No entanto, hoje ainda se percebe essas práticas em algumas escolas, principalmente
da rede pública de ensino. No processo de alfabetização de crianças com deficiência visual,
por exemplo, ainda há

profissionais que acreditam que alfabetizar essas crianças,

principalmente as cegas, resume-se em apenas ensinar o código braille, ideia um tanto
equivocada, uma vez que tanto as crianças cegas, quanto as que apresentam baixa visão, são
seres sociáveis que necessitam se desenvolver integralmente.
Um aspecto que deve ficar claro, é o fato de que para essas crianças desenvolverem
de forma a atingir

êxeto nos processos de alfabetização e letramento, alcançando o

desenvolvimento de habilidades necessáriaos à sua independência, é imprescindível se
desenvolver no todo. Segundo Silva (2011) ao iniciar a alfabetização de crianças cegas, deve
ser feito um trabalho de estimulação contínua e consistente, o qual favorece o
desenvolvimento de habilidades indispensáveis e básicas, como: percepção corporal, espacial,
definição de conceitos, discriminação tátil, auditiva, motricidade amplas e finas, acrescidas
da estimulação visual para as que têm baixa visão.
Alfabetização de crianças com deficiência visual
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Como foi visto anteriormente, as crianças cegas necessitam do Sistema Braille como
forma de alfabetização e registro, já as que têm baixa visão, geralmente de atividades com
letras ampliadas e uso de contrastes. A avaliação de um médico especialista (clínica), seguida
da Avaliação Funcional da Visão (feita por um profissional especializado em deficiência
visual), é que nortearão o trabalho do professor, pois necessita-se conhecer quanto e como
essas crianças enxergam, de que forma o seu campo visual alcança um aprendizado completo
e significativo.
Em relação as crianças cegas, é imprescindível possibilitar a utilização de seus
sentidos remanescentes (audição, tato, olfato, paladar), pois são importantes canais de entrada
de informações que serão levadas até o cérebro. Para facilitar o seu processo de alfabetização,
é necessário que elas passem por uma fase preparatória para desenvolver as habilidades
básicas, bem como as capacidades sensoriais. Deverão ser promovidas vivências
psicomotoras, cognitivas e sócio afetivas que possam enriquecer e ampliar o seu mundo de
significação.
Alfabetização, fase inicial
Uma questão que se observa no dia a dia, é o fato de que antes de aprender como se
escreve e como se lê, as pessoas já têm algumas ideias sobre a leitura, pois têm contato com
escritas nas ruas (outdoor, cartazes, placas, faixas), na televisão, nos jornais, revistas e em
muitos outros lugares, vê outras pessoas, lendo e escrevendo e pensa sobre isso. Segundo
Almeida (1997), as crianças sem deficiência incorporam, sistematicamente, hábitos de escrita
e leitura desde seus primeiros dias de vida. Já as com deficiência demoram mais tempo a
entrar em contato com o universo do ―ler e escrever‖. Isso é desencadeado devido o Sistema
Braille não fazer parte do dia a dia, como um objeto socialmente estabelecido, pois
normalmente, apenas as crianças cegas ou com baixa visão que não conseguem enxergar
letras em tamanho ampliado utilizam esse sistema. Geralmente só passam a ter contato com a
escrita e a leitura no período escolar, o que poderá causar prejuízos e atrasos no processo de
alfabetização.
Um aspecto que se deve observar no processo de alfabetização e letramento de
estudantes DV, é a oferta de oportunidades de acesso à a leitura e a escrita braille para esses
estudantes. Isso pode ser feito adaptando-se pequenos textos de livros infantis, com uma frase
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por página e aumentando gradativamente. Conforme o adulto lê a história, os estudantes DV
passam os dedos indicadores nas páginas escritas, enquanto ouve a leitura, percebem os
contornos das palavras, os tamanhos diferentes de cada uma e relacionam-as com os sons. Se
possível, colocar nome em braille ou em letras ampliadas, nos objetos de uso cotidiano.
Convém lembrar que, numa perspectiva sócio interacionista (VIGOTSKI, 2003), a
aprendizagem não se dá por exercício mecânico, pela assimilação ou decodificação de
códigos ou técnicas, mas pela possibilidade de as crianças pensarem, analisarem, compararem
semelhanças e diferenças, pesquisarem, terem dúvidas e buscarem soluções com auxílio do
professor. Ao estimular o mecanismo capaz de mobilizar suas estruturas internas, devem-se
desenvolver habilidades relativas à percepção corporal, espacial, desenvolvimento de
conceitos, discriminação tátil, auditiva, motricidade fina e ampla, bem como a discriminação
visual para as que têm baixa visão.
De acordo com Almeida (1997), os professores alfabetizadores devem levá-las a
experimentarem várias situações de aprendizagem, com o objetivo de aprenderem a explorar,
manipular, perceber, a reconhecer e finalmente conhecer o universo ao qual pertencem,
fazendo com que elas também se descubram e se identifiquem como indivíduos plenos e
capazes. Os aspectos psicomotores, cognitivos e especialmente as habilidades sensoriais
(táteis, auditivas e visuais) deverão ser trabalhados, visto que são essenciais para facilitar o
processo de alfabetização propriamente dito.
Além disso, deve-se atentar para a seguinte questão: a elaboração e construção de
esquemas lúdicos, de memória, representação mental e temporal, jogos de representação e
raciocínio espacial, lógico matemático, são essenciais para que haja um desenvolvimento que
atenda às necessidades de aprendizagem desses estudantes. Há ainda as de manuseio e
utilização dos recursos específicos como reglete, punção, acesso ao código braille e ao texto
braille.
Desenvolvimento da linguagem
Com base na bibliografia consultada, obteve-se informações de que os estudantes
deficientes visuais, na maioria das vezes, desenvolvem uma linguagem reprodutora, carente
de significado, denominada verbalismo. Para solucionar esse problema, os pais e professores
devem estar conscientes e proporcionar a eles a oportunidade de desenvolver a sua linguagem
1267

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

por meio de experiências concretas. O material a ser utilizado para a alfabetização deve ser
selecionado de modo que possam compreender o significado.

Figura 4: Desenvolvimento da linguagem http://www.educarparacrescer.abril.com.br
Nas concepções de Almeida (1997), os professores deverão oferecer a eles, a
habilidade de traçar a fim de que outros movimentos sejam incorporados. Isto facilitará mais
tarde a aquisição da capacidade de escrever seu próprio nome no sistema comum. Lembrando
que para dominar o sistema de leitura e escrita Braille, é necessário que tenham bom
desempenho na localização espacial e lateralização, tendo desenvolvido boa habilidade
manual.

Discriminação auditiva
Outro aspecto a observar, é o fato de que esses estudantes devem ter, desde pequenos,
ambiente rico em estimulação sonora, com significado. As habilidades auditivas que incluem
a discriminação, a sequenciação e o ritmo são essenciais e servem de apoio para a leitura
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eficiente. Algumas atividades que os professores podem propor aos seus alunos, para que
estes consigam desenvolver as habilidades auditivas:
Colocá-los em frente à janela da sala de aula e pedi-los que escutem e discriminem os
sons externos.
Levá-los ao quintal da escola, e colocá-los em frente a uma árvore e pedi-los para
estes escutarem o barulho do vento nos galhos da árvore.
Abrir uma torneira e deixar que eles escutem o barulho da água.
Colocá-los para ouvir músicas, histórias em áudio.

Figura 5: Discriminação auditiva

www.todosinstrumentosmusicais.com.br

Discriminação tátil
No processo de ensinaprendizagem do Sistema Braille, se deve observar que a
leitura tátil e a escrita dos símbolos Braille devem ser processadas simultaneamente, pois
alguns aprendizes sentem dificuldades na sistematização desse tipo de leitura. As
informações obtidas por meio do tato devem ser adquiridas sistematicamente e reguladas de
acordo com o desenvolvimento, para que os estímulos ambientais sejam significativos. Ao
contrário do que se pensa, o sentido da visão, que se desenvolveu com o passar do tempo,
pode captar as informações instantaneamente e também processar mudanças de informação,
por meio de ―input‖ sensorial.
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A ausência da modalidade visual exige experiências alternativas de desenvolvimento,
a fim de cultivar a inteligência e promover capacidades sócio adaptativas. O ponto central dos
esforços é a exploração do pleno desenvolvimento tátil. Nesse processo, fica implícita a
compreensão das sequências do desenvolvimento nessa modalidade.
Convém lembrar, que tal modalidade se desenvolve por um processo de crescimento
gradual e sequencial e leva as crianças DV a passarem de um conhecimento simplista a uma
interpretação complexa do ambiente. Os pais e educadores têm um papel fundamental nesse
processo, pois é por meio da ajuda deles que elas passam a ter oportunidades de serem
estimuladas, sendo os pais responsáveis por essa estimulação desde a infância.
Finalmente, o desenvolvimento da percepção tátil é essencial para que elas cheguem a
desenvolver a capacidade de organizar, transferir e abstrair conceitos. Com a maior
disponibilidade de material em braille, o conhecimento das limitações dessa modalidade será
essencial para determinar as opções de sua aprendizagem.
Figura 6: Discriminação tátil

johannaterapeutaocupacional.blogspot.com

Fundamentos essenciais para a escrita do sistema braille
Para que os estudantes DV tenham um desenvolvimento satisfatório de suas
habilidades motoras finas, se torna necessário a prática de uma sucessão de movimentos
motores amplos que levará ao desenvolvimento de tais habilidades, as quais lhes darão a
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possibilidade de analisar detalhes e condições para adquirir flexibilidade de punho e destreza
dos dedos. Um aspecto de que não se pode esquecer, é o fato de que o domínio dos
movimentos executados pelos dedos é importante, pois é com o uso deles que eles escreverão
e farão a identificação dos símbolos Braille. Inicialmente, os professores devem sugerir que
façam atividades, utilizando tais símbolos. Em seguida, é necessário que tateiem-os, para
aprender a avançar da esquerda para a direita e o inverso, no princípio da linha seguinte,
etapa essencial para estimulá-los a desenvolver uma boa postura. Os antebraços devem
apoiar-se sobre a mesa com os punhos ligeiramente elevados. Isso proporcionará apoio
adequado às mãos. Os dedos devem ficar ligeiramente curvados.
Nessa fase, devem ser oferecidas a eles, situações concretas que servirão como base
para a escrita. Em seguida, os professores devem levar aos alunos a conhecer a reglete, o
punção ou máquina Perkins.
A habilidade de usar eficientemente os dedos para leitura no Sistema Braille, será
desenvolvida com a prática, pelo exercício funcional. De início, serão feitas atividades com
todo o corpo, posteriormente com os braços, as mãos e os músculos grossos, e finalmente
utilizar os músculos finos que fortalecem os dedos, tornando-os mais flexíveis e sensíveis.
Outro aspecto que os professores alfabetizadores devem estar atentos, é que as
crianças DV tendem a utilizar mais o raciocínio verbal e a via fonológica para construção da
leitura e escrita, podendo muitas vezes automatizar esta e apresentar mais dificuldade para a
construção daquela.
A escrita Braille, se faz ponto a ponto na reglete ou letra a letra na máquina Braille e
no computador, sendo utilizada mais comumente, a reglete e o punção, material este
composto de:
• uma prancha de madeira retangular, medindo, aproximadamente, 31 cm por 19 cm,
que possui no alto um dispositivo para prender o papel a ser utilizado (sulfite gramatura 120);
em ambos os lados da prancheta, num sulco em sentido vertical, há 7 (sete) orifícios, com
espaços determinados, para encaixe da grade;
• uma régua dupla de metal, unida à esquerda por uma dobradiça, tendo na parte
superior retângulos vazados "celas braille" (conjunto matricial de seis pontos) que estão
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dispostos, lado a lado, em 4 (quatro) linhas. A parte interna apresenta pequenas depressões,
correspondentes à posição dos seis pontos a serem impressos;
ormado por uma pequena haste de metal com a ponta arredondada, presa a um punho de
plástico ou madeira.
Figura 6: Reglete de mesa e punção

https://www.noticias.unb.br/publicacoes/112-extensao-e-comunidade/1683-laboratorio-de-apoio-ao-deficiente-visual-retoma-plenofuncionamento

Figura 7: Máquinas Braille

https://mundodalupa.com.br/produto/maquina-de-escrever-smart-braille/

A invenção da máquina Braille possibilitou agilidade e rapidez para a escrita,
apresentando algumas vantagens em relação à reglete:
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• os pontos de cada sinal braille são feitos simultaneamente, ao contrário da reglete,
onde são feitos um a um com o punção;
• não é necessário inverter o sentido da escrita e nem a posição dos pontos do sinal
braille;
• a leitura pode ser feita imediatamente sobre a escrita da esquerda para a direita.
O primeiro protótipo de uma das atuais máquinas de datilografia Braille foi
desenvolvido pelo Prof.º David Abraham, em 1939, nos Estados Unidos, mas sua produção
oficial começou em 1946 e seu principal fabricante é a Perkins Schooaçãol foor the Blind, em
Massachussets, escola de aproximadamente 175 anos, onde Helen Keller estudou. Em 1999,
foi inaugurada no Brasil a primeira fábrica da máquina Braille pelo acordo estabelecido entre
Laramara e a Perkins.
As teclas 1, 2, 3, 4, 5, e 6 representam respectivamente os 6 pontos do Braille. A tecla
maior, entre elas, é a do espaçamento entre os caracteres ou palavras.
Observação: o espaçador deve ser acionado com o polegar ou com o dedo indicador.
Dicas Gerais de Utilização
Observe cada dedo correspondente para a datilografia braille. Cuidado para não usar
dois dedos para uma mesma tecla, procedimento muito comum no início do aprendizado da
máquina. Não esqueça: quando houver dois ou mais pontos em cada sinal braille, as teclas
devem ser pressionadas simultaneamente. Essa é uma das diferenças entre o braille na
máquina e na reglete. Nesta última, cada ponto é formado individualmente com o punção.
Tanto na máquina quanto na reglete, pressione as teclas com certa pressão para que os pontos
saiam com maior nitidez.
A leitura braille
Com base na literatura consultada, percebeu-se que a maioria dos leitores cegos lê, de
início, com a ponta do dedo indicador de uma das mãos, esquerda ou direita. Há pessoas, que
adquire o hábito de ler o braile com as duas mãos. Algumas delas, ainda utilizam o dedo
médio ou anelar em vez do indicador. É comum os leitores mais experientes utilizarem o
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dedo indicador da mão direita, com uma leve pressão sobre os pontos em relevo. Isso permite
maior percepção, identificação e discriminação dos símbolos.
Essas variações acontecem somente por meio da estimulação consecutiva dos dedos
pelos pontos. Ocorre com mais frequência quando se movimenta a mão (ou mãos) sobre cada
linha escrita, num movimento da esquerda para a direita. Em geral a média de palavras lidas
pela maioria dos leitores cegos (BRASIL, 2006) é de 104 por minuto.
O que não se pode perder de vista, é que os pontos em relevo permitem a
compreensão instantânea das letras como um todo, uma função indispensável ao processo de
leitura. Nesse sentido, estes devem ser precisos e seu tamanho máximo não deve exceder a
área da ponta dos dedos. Todos os caracteres devem terem a mesma dimensão, obedecendo
aos espaçamentos regulares entre as letras e entre as linhas.
Outro aspecto que deve ser observado pelos professores e pelas famílias dos
estudantes deficientes visuais, é que a posição de leitura deve ser confortável. Além disso, os
professores necessitam estimular ao máximo o tato, pois esse sentido é habilidade decisiva
para a utilização do braile. Deve-se lembrar que, com o objetivo de promover o letramento
desses alunos e ensinar a ler de forma eficaz, utilize textos diversificados (rótulos, poesias,
bilhetes, parlendas, receitas, histórias infantis), pois formam um excelente material que deve
ser oferecido às crianças e os adultos, para que percebam os diferentes objetivos de um texto
escrito, seu uso e funcionalidade no dia a dia. Para o êxito desse trabalho, planeje e faça as
adaptações necessárias, com antecedência.
Soares (1998) afirma que apenas a alfabetização não garante a formação de sujeitos
letrados. A prática para formá-los, necessita estimular a inserção no universo da leitura e da
escrita nos usos práticos da sociedade letrada. Segundo ela, em países como o Brasil, o acesso
a materiais impressos não é tão simples e comum para todos; com isso, há um agravamento
da dificuldade de formar sujeitos letrados. Daí desencadeia a seguinte reflexão: se as pessoas
que não têm nenhum comprometimento enfrentam dificuldades na aquisição de materiais
impressos, imaginem as que têm a deficiência visual? A situação é ainda mais agravante. O
acesso ao livro em Braille, o qual proporciona aos seus usuários a leitura de forma real, é uma
tarefa dificultosa e demorada. Por isso, o processo de alfabetização e letramento de
estudantes DV, na maioria das vezes demora mais do que o dos estudantes sem deficiência, e,
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em alguns casos, nem acontece. De acordo com a autora, alfabetização e letramento, apesar
de se complementarem, distinguem-se como práticas sociais. A alfabetização é domínio do
sistema de escrita, o letramento envolve, além desse domínio, a capacidade de utilização
desse saber nos eventos práticos da vida em sociedade.
Relato de experiência
A minha vivência, desde 2005, desenvolvendo um trabalho em que oriento e formo
professores sobre o processo de alfabetização e letramento de estudantes com deficiência
visual por meio do Sistema Braille, é um dos motivos para a realização desse trabalho.
Daquele ano até o momento, conduzo, permanentemente, oficinas pedagógicas, palestas e
cursos de formação de professores que abordam o ensino da leitura e da escrita nesse sistema.
De início, foram direcionados aos professores da rede regular de ensino que tinham em suas
turmas estudantes DV. Desde 2010, o trabalho foi estendido às famílias cujos filhos se
encontram nessas condições.
Nesse trabalho, são oferecidas orientações gerais sobre os estudantes DV: como
recepcionar essses estudantes ao chegarem às escolas, as principais características da
deficiência visual, orientações quanto à adaptação de materiais para se trabalhar os conteúdos
do currículo escolar, até mesmo, ensinar o Sistema Braille.
Considerações finais
Segundo o Ministério da Educação (MEC), adequação curricular é conjunto de ajustes
que favorecem o acesso de todos os alunos, inclusive do aluno cego, à proposta curricular do
Ensino Regular. Essas adequações podem se constituir por grandes e pequenos ajustes:
objetivos educacionais, conteúdos programáticos, nos procedimentos e estratégias de ensino
adotados, no processo de avaliação e na temporalidade (BRASIL, 2006).
Em classes regulares que tenham estudantes cegos ou com baixa visão, os professores
devem propor a realização de atividades em grupos com objetivo de promover sua integração
com os demais colegas de sala. A apropriação de recursos físicos, ambientes adequados:
rampas e corrimãos nas escolas, elevadores sonoros e com identificação em Braille, móveis
em seus devidos lugares, extintores em locais apropriados são exemplos dessa adequação.

1275

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

No caso específico dos estudantes que têm baixa visão, a escola necessita se
preocupar em adquirir materiais adaptados à sua realidade, sem os quais seu desenvolvimento
ficará comprometido: lápis 6B, canetas de ponta porosa de cores contrastantes, caderno de
pauta dupla. Recursos ópticos: lupa, luminária, telescópio. Há necessidade de disponibilizar
acomodação adequada tais como sala arejada e iluminação propícia a esses estudantes. Ainda
deixar vagas nàs primeiras carteiras de cada fileira, para que mudem de lugar a fim de
acompanhar o que está escrito no quadro. Recomenda-se que em classes que tenha estudantes
com tal limitação, os professores escrevam no quadro, utilizando escrita ampliada, adaptando
a fonte, o melhor contraste e ainda o tamanho da letra de acordo com o seu grau de visão.
Desse modo, será por meio da capacitação e atualização dos recursos humanos, o uso
de estratégias e procedimentos específicos, a exemplo das atividades essenciais para a escrita
do Sistema Braille, a adequação curricular, o uso de materiais e recursos específicos que,
direta ou indiretamente, contribuirão para o processo de alfabetização e inclusão de
estudantes deficiente visual no contexto regular de ensino.
Os resultados apontam que o trabalho desenvolvido contribui de forma significativa
para a permanência, atuação e inclusão dos estudantes DV. Entretanto, faz-se necessário
intensificar sua divulgação e disceminação para a sociedade, incentivar o processo de
conscientização da comunidade acadêmica, chamando a atenção para o fato de que todos os
estudantes têm habilidades e são capazes de construir uma formação sólida, pautada em seu
desenvolvimento pessoal e profissional, desde que, lhes sejam garantidos o direito e a
equidade de oportunidade perante as atividades desenvolvidas nas Instituições de ensino.
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Dimensão política da prática educativa na formação continuada de
alfabetizadores
Juliana Brito de Araújo Cavalcante
Universidade Federal do Piauí- UFPI
Resumo: O contexto em que vivemos nos remete a questões sobre a participação dos professores em
práticas educativas que visem à transformação social. A formação política do professor passa pela
reflexão sobre a sua prática partindo do contexto no qual está inserido, sendo a política umas das
dimensões a serem contempladas no processo de formação docente. Nesse sentido, o presente artigo
tem como objetivo apresentar uma reflexão crítica acerca da dimensão política da prática educativa na
formação continuada de alfabetizadores com base em estudo teórico realizado, sendo este recorte da
nossa pesquisa de doutorado que está em andamento, baseada em Freire (1993), Zeichner (1993),
Contijo (2014), Franco (2012), entre outros. Através da nossa participação em contexto de formação
de alfabetizadores, observamos a necessidade de uma formação mais crítica e participativa, numa
perspectiva emancipadora e para tanto, destacamos que a dimensão política necessita está inserida no
processo de formação.

Palavras-chaves: Política. Formação Continuada. Prática Educativa.

Introdução

A educação tanto de crianças, como de jovens e adultos, é compreendida, segundo
Freire (1989), como um ato político que contribui para o desenvolvimento pleno da
cidadania, auxiliando na formação e escolarização de sujeitos que podem contribuir para a
transformação social e na compreensão da realidade a partir da leitura de mundo.
Trata-se de uma educação que considera a cultura do educando e a torna objeto de
conhecimento através do diálogo e da conscientização. Essa proposta de Freire (1989) como
uma educação que leva o sujeito à liberdade de pensamento, de escolhas, poderá levá-lo a
refletir sobre o bem coletivo e não somente o individual.
Nesse sentido, considerando a prática educativa como uma prática social, é importante
compreendermos a sua dimensão política, como uma ação que visa à formação de cidadãos
críticos e participativos, reconhecendo a educação como um instrumento de transformação da
sociedade, de emancipação política, social e econômica.
Portanto, queremos destacar nesse estudo, a relevância da dimensão política da prática
educativa na formação continuada de alfabetizadores, como uma análise relevante para o
momento em que vivemos, tendo em vista a necessidade de uma formação mais crítica. Para
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tanto, abordaremos a alfabetização continuada de alfabetizadores no Brasil e as políticas de
alfabetização, destacando a dimensão política da prática educativa na formação de
professores.

A prática educativa alfabetizadora

Franco (2012) define prática educativa como prática social, intencional, com
finalidade humanizadora. É uma prática complexa , subjetiva e desenvolvida como uma
necessidade para socialização do homem que pode ser realizada em diversos ambientes
sociais, formais ou informais, contribuindo com o processo de socialização e, acima de tudo,
de humanização dos sujeitos.
No momento atual no qual vivemos, em meio a disputas ideológicas, precisamos
pensar a formação continuada de professores numa perspectiva mais crítica e
problematizadora, superando a ênfase na dimensão técnica, uma vez que a maioria das
propostas enfatizam as questões metodológicas e conceituais da alfabetização

que o

professor deve desenvolver em sala de aula. Outras questões podem ser levadas em
consideração no processo de formação no sentido da práxis, como sugere Freire (2016, p. 52)
― [...] é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível
a superação da contradição opressor-oprimido‖.
Freire (1996) discorre sobre saberes indispensáveis à prática educativa, para
qualquer que seja a opção política do educador ou educadora, porém, propõe uma prática
educativo-progressiva em favor da autonomia dos educandos, a qual deveria ser objeto
central na formação docente. Essa prática é atrelada à formação ética do sujeito, que
aprofunda o conhecimento da cultura produzida e luta contra a discriminação de todas as
formas. Não é uma prática neutra, pois essa é inexistente, mas uma prática imbuída de
escolhas ideológicas, epistemológicas e metodológicas. Segundo o autor,

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente
a prática de ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio
discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo
concreto que quase se confunda com a prática. (FREIRE, 1996, p. 18).
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Ensinar exige, além de outros saberes, reflexão crítica e esta deve superar a
curiosidade ingênua e se transformar em curiosidade epistemológica. A reflexão sobre a
teoria da prática não pode ser distanciada da realidade e deve promover uma nova prática
transformada e transformadora.
Para Zeichner (1993, p. 25),
[...] é necessário compreender a natureza e a qualidade das reflexões dos
professores e sobre o saber que produzem [...] a atenção do professor está
tanto virada para dentro, para a sua prática, como para fora, para as
condições sociais nas quais se situa essa prática.

O autor afirma a necessidade de que os professores incorporem em sua prática
reflexiva as consequências sociais e políticas do seu trabalho, problematizando as injustiças
sociais, dentre outras questões que afetam diretamente o trabalho docente.
Aproximando-se dessa perspectiva, Sampaio (2008) e Garcia (2015) apresentam
suas experiências de formação e sobre a prática alfabetizadora em que as professoras refletem
sobre suas práticas coletivamente.
Sampaio (2008), relata os desafios de uma prática alfabetizadora comprometida
com a inclusão social, considerando a complexidade do processo ―ensinoaprendizagem‖ de
uma escola pública. Através do processo dialógico, a autora afirma construir conhecimento
com as professoras sobre a inclusão de crianças que ainda não aprenderam a ler e escrever e
precisam de uma maior intervenção da alfabetizadora e auxílio dos colegas. Essa prática
pôde auxiliar no avanço da aprendizagem e na autonomia desses alunos, mediados pelo
processo de (auto) formação dos docentes. Como afirma Sampaio (2008, p. 105), ―[...] a
alfabetização das classes populares é parte do movimento contra-hegemônico em uma
sociedade como a nossa – ainda seletiva e excludente. Disso não podemos esquecer!‖.
É nessa perspectiva que reiteramos a necessidade de reflexão sobre a prática
alfabetizadora, levando em conta nosso contexto econômico, político e social, uma vez que as
dificuldades das classes menos favorecidas estão evidentes devido à ausência de políticas
públicas mais eficientes na área educacional e em outros setores. Nesse sentido, a ação do
alfabetizador em desenvolver uma prática preocupada com o avanço na aprendizagem dessas
crianças é imprescindível.

A formação continuada de alfabetizadores no Brasil
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As práticas de formação continuada de professores são realizadas com base
diferentes paradigmas e concepções os quais podem tanto contribuir para o desenvolvimento
profissional dos professores como para a reprodução de técnicas e metodologias pensadas a
partir de outros contextos, instituições e de formadores que pensam o que deve ser executado
pelos professores em sala de aula.
Para Pimenta (2005), deve-se considerar o desenvolvimento pessoal, profissional e
organizacional nos processos de formação de professores, em que a prática profissional deve
ser o ponto de partida e de chegada, para que possam proporcionar efetiva transformação da
realidade escolar, mediados pela reflexão, pela pesquisa da prática dos professores com os
professores e pelos professores, sobre a memória da escola e da prática, superando o
pradigma de deficiência e observando outros aspectos do desenvolvimento profissional dos
docentes.
Imbernón (2010) também afirma que a prática deve ser o objetivo da formação,
porém destaca que os projetos, propostas e programas de formação continuada, de forma
disciplinar têm dificuldades de gerar impactos consistentes nas instituições escolares ― [...] a
formação continuada deveria fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional

e

institucional dos professores, potencializando um trabalho colaborativo para transformar a
prática. É fácil dizer, mas é muito difícil mudar as políticas e as práticas de formação‖ (2010,
p. 45).
De fato, a formação continuada deve ser pensada e reelaborada a partir dos contextos
de atuação profissional e promover o engajamento dos professores nos processos formativos.
A formação é um espaço de aprendizagem dos professores a partir de troca de experiências e
aprofundamento das teorias que possam subsidiar as ações em sala de aula, mas não podemos
enfatizar apenas as metodologias, as atividades diferenciadas, os jogos de alfabetização, mas
buscar sentido e aprofundamento teórico, discutindo pautas relacionadas ao cotidiano dos
professores sobre a realidade da escola, da comunidade, das suas condições de trabalho e
outras questões sociais e políticas que influenciam a prática educativa dos docentes.
Sobre a formação de professores alfabetizadores, Garcia (2015) apresenta suas
reflexões acerca da prática na formação inicial e continuada numa perspectiva dialógica e
afirma que esta proposta contribui na elaboração de conhecimento com as professoras
alfabetizadoras e não sobre as professoras, propondo intervenções com base na pesquisaação e na formação de professoras pesquisadoras de sua própria prática. A autora relata um
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trabalho desenvolvido a partir do conhecimento que as professoras possuem sobre o seu
trabalho e sobre as inquietações que advém da prática e a necessidade de uma formação
emancipadora.
A formação continuada tem ganhado visibilidade a partir da execução de programas
de formação subsidiados pelo Governo Federal, alcançando os estados e municípios
brasileiros. Com a implementação de políticas de formação de professores, a maioria as
pesquisas realizadas sobre a formação continuada de alfabetizadores são a partir da avaliação
desses programas e os seus impactos na prática pedagógica dos professores, como afirma
Ribiero et al (2015),
A partir da década de 80 ganham corpo as discussões sobre a educação
escolar e seus fins, propósitos e efetividade. A ênfase dessas discussões
abrange desde a questão dos métodos à formação de professores ―[...] como
consequência 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‖. (p. 16350).

A promulgação desses dispositivos legais e a partir de resultados insatisfatórios no
nível de aprendizagem dos alunos foram criados programas de formação continuada de
alfabetizadores, pois se associou a aprendizagem dos alunos ao desempenho dos professores
em sala de aula, pautados em concepções de alfabetização que atendem interesses de órgãos
internacionais, no sentido de combater o fracasso escolar na alfabetização, segundo Contijo
(2014).
Foram criados o PROFA - Programa de Formação de Professores Alfabetizadores,
criado em 2001, o Pró-letramento, criado em 2005 e o Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa – PNAIC, criado em 2012, todos no intuito de oferecer aos professores
conhecimentos teóricos-metodológicos acerca da alfabetização e enfatizando o professor
como maior responsável pela melhoria na qualidade da educação. A partir da implementação
desses programas, muitas produções acadêmicas foram realizadas sobre a formação
continuada do professor alfabetizador, no sentido de investigar as contribuições de diferentes
programas de formação continuada para a ressignificação da prática docente, além de suas
concepções, metodologias e limitações, conforme destacaram Ribeiro et al (2015). Tais
estudos têm contribuído para verificação das ações das políticas de formação continuada,
sobre o que pensam os professores e as lacunas que permanecem em relação às propostas de
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formação. Porém, ainda persistem os baixos índices de alfabetização nas escolas públicas e a
responsabilização que ainda recai sobre o professor e a sua formação. No entanto,
concordamos com Contijo (2014) que afirma,

[...] obviamente existem vários fatores que, concomitantemente, produzem o
fracasso escolar. Porém, quando se avalia a responsabilidade do professor
sem levar em conta as condições em que se desenvolve o trabalho docente
nas escolas brasileiras e também a formação desses profissionais, corre-se o
risco de criar uma visão distorcida do problema (p. 69).

Ao longo dos anos, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96, as políticas de alfabetização tem focado na formação como principal eixo
de atuação do governo para melhorar os índices de alfabetização. Porém, quando não atrelada
a melhoria de outros aspectos, como as condições salariais, a melhores condições de trabalho
e à redução da jornada de trabalho dos professores, por exemplo, não tem produzido os
impactos esperados na aprendizagem dos alunos.
Em relação à formação de alfabetizadores, Soares (2014) critica a ausência de
sistematização no ensino da alfabetização, os conteúdos são selecionados com base em
habilidades/competências ou em direitos de aprendizagem. Nesse sentido, é importante no
processo de formação do professor alfabetizador (inicial ou continuada), que o mesmo possa
distinguir dentre os componentes de alfabetização, qual a estratégia utilizar, tendo como base
a meta ou direito de aprendizagem a ser desenvolvido com o aluno. Tarefa que requer a
mobilização de saberes pedagógicos e saberes específicos da área de alfabetização. A autora
faz uma crítica em relação às propostas de formação em rede e descreve sobre sua
experiência e avanços no desenvolvimento profissional dos professores através da formação
de rede. Conforme Soares (2014), na formação de rede os sistemas de ensino e os professores
participam do projeto de formação com base em suas demandas e desafios da prática e
constroem seu projeto de formação, facilitando a participação coletiva de todos os agentes
que participam da educação escolar.
Portanto, existem propostas de formação diferenciados visando subsidiar a prática
educativa dos professores, levantando aspectos conceituais e metodológicos da alfabetização,
porém, é necessário levantar questões sobre as dimensões políticas como discutimos, sobre as
dificuldades dos professores e alunos que geram exclusão social, além de um maior
conhecimento sobre a cultura na qual estão inseridos e não somente de questões técnicas.
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A dimensão política na prática educativa da formação continuada de alfabetizadores

Com a implementação de políticas de formação de professores, a maioria das
pesquisas buscam compreender as propostas, concepções e os impactos das formações para a
ressignificação da prática docente alfabetizadora. Entretanto, buscamos uma discussão mais
ampla no sentido de analisarmos a importância da dimensão política da prática educativa na
formação continuada dos professores alfabetizadores, compreendendo o caráter político da
alfabetização, como expressa Freire (1989) e a necessidade de formação crítica do educador.
Nesse sentido, o professor ao alfabetizar, proporciona ao educando possibilidades de
leitura de mundo, de compreensão da realidade, dependendo das concepções de homem, de
educação e de sociedade que direcionam a sua prática.
Rios (2010) afirma que a ação docente é influenciada por diferentes dimensões
(dimensão técnica, política, estética, ética e política) e sugere que para o desenvolvimento
de uma docência de melhor qualidade, o professor necessita ser competente naquilo que se
propõe, pensando no bem comum. O conceito de competência apresentada pela autora não
refere-se à um conjunto de habilidades que o professor precisa para exercer sua função de
forma individual, mas um conjunto de boas qualidades que devem trabalhar em torno do bem
coletivo que possam gerar felicidade e cidadania - a ―felicidadania‖, defendido pela autora e
que só pode ser vivenciada num ambiente democrático.
Segundo Rios (2010), toda ação docente deve está atrelada a diferentes dimensões,
sendo a ética e a política conceitos e práticas que se relacionam. Concordamos que a prática
educativa do professor alfabetizador necessita ser comprometida e influenciada também pela
dimensão política, uma vez que a dimensão técnica é a mais enfatizada nos processos de
formação continuada.
Os professores precisam sair em defesa dos seus direitos, compreender a sua
realidade e reconhecer-se cada vez mais como atores importantes no processo de formação de
cidadãos conscientes desde os anos iniciais de escolarização, pois o ato de alfabetizar a
criança ou o adulto, pode proporcionar condições aos educandos de enxergar o mundo,
conforme afirma Freire (1996).
Enfatizamos a necessidade de uma formação de professores numa perspectiva mais
crítica e problematizadora, superando a ênfase na dimensão técnica, uma vez que a maioria
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das propostas enfatizam as questões metodológicas e conceituais da alfabetização para que o
professor possa desenvolver em sala de aula um ensino crítico, dialógico. Outras questões
podem ser levadas em consideração no processo de formação no sentido da práxis, como
sugere Freire (2016). O educador, de acordo com Freire (2016), está a serviço da libertação e
não da opressão e desumanização, precisa desenvolver uma prática problematizadora através
do diálogo e da reflexão em contradição à educação bancária. Nesse sentido, para Freire
(1989, p. 25) afirma que ―[...] alfabetizar-se é não aprender a repetir palavras, mas a dizer a
sua palavra, criadora de cultura‖. É importante compreendermos o ensino como prática
social que auxilia os alunos na leitura do mundo e que esta antecede à leitura da palavra.
Podemos também construir uma consciência de que através da prática alfabetizadora
inicia-se um percurso formativo na vida do sujeito (criança ou adulto) que poderá fazer a
diferença e conduzi-lo à emancipação social, política e econômica.
Segundo Contijo (2014, p. 132),
Em contrapartida, a ênfase nos aspectos funcionais da alfabetização tem de
ser discutida. Também acredito que as crianças precisam aprender a fazer
uso da leitura e da 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
verdadeiramente democrática. Por isso mesmo, a educação escolar e a
alfabetização não podem se reduzir a formação de indivíduos adaptados às
leis do mercado e, portanto, capazes de responder às demandas sociais.

A autora concorda que houve um esforço no estabelecimento de uma política
nacional de alfabetização, porém, alerta para necessidade de retomarmos o sentido de
alfabetização, como propõe Paulo Freire, acerca do seu caráter político, com base na análise
sobre a alfabetização infantil no Brasil a partir das políticas implementadas. Contijo (2014)
faz uma crítica sobre o empobrecimento dos conhecimentos proporcionado às crianças com
habilidades mínimas, desconsiderando a dimensão discursiva da linguagem, da leitura e da
escrita, ou seja, as crianças precisam também compreender o que está implícito, a escrever
suas histórias, a reivindicar e registrar suas opiniões e visões de mundo, precisam ser
educadas para o exercício da cidadania. A crítica sobre as habilidades a serem desenvolvidas
e outros aspectos da prática educativa devem ser inseridos na formação de professores
alfabetizadores para além da dimensão técnica.
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Considerações finais

Com base em nossas experiências na formação de alfabetizadores consideramos
relevantes as reflexões acerca da dimensão política da prática educativa na formação de
alfabetizadores, pois visamos projetos formativos que superem a dimensão técnica na
formação continuada de professores alfabetizadores.
Portanto, a partir do estudo empreendido, verificamos que é notória a necessidade de
voltarmos o nosso olhar para o aspecto político da alfabetização na formação de professores
tendo em vista que a prática educativa é permeada por múltiplas dimensões. O atual contexto
em que vivemos necessita de uma participação mais crítica dos professores em defesa dos
seus direitos e na formação dos alunos para o exercício pleno da cidadania, a partir da
problematização da realidade em que desenvolvemos o nosso trabalho.
As reflexões realizadas contribuíram para ampliar a nossa compreensão de que cada
vez mais o professor precisa estar engajado e participar da construção dos seus projetos
formativos, buscando maior autonomia em relação ao trabalho que realizam, a refletirem
como e em que condições o realizam para melhoria da aprendizagem dos seus alunos, a fim
de buscar uma formação para a emancipação e para tanto, a formação que aborde também a
dimensão política da prática educativa poderá auxiliar nesse processo formativo.
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Trajetórias de Formação, Processos de Alfabetização e a experiência de
autoria de alfabetizadoras de Belém do Pará.
Maria Suely de Jesus
Roseneide Braga da Silva
Lucidéa Oliveira Santos
(SEDUC, UFPA/IEMCI/GEPASEA/LASEA).

Resumo: Este relato de experiências de professoras do Ensino Fundamental Menor enseja a
possibilidade de descrever o processo constitutivo ao longo da ação pedagógica no contexto da
alfabetização, como ato desafiador provém o refletir sobre nossa inserção na formação continuada,
para transição de práxis com discentes de escola pública na atualidade. As descrições e análises das
práticas têm como objetivo refletir sobre os efeitos dos métodos em sala de aula, sobre linguagens de
alfabetização. A leitura é ação fundante a aquisição de conhecimentos pedagógicos à tomada de
consciência a novos fazeres na ação educativa. Assim, fizemos uma descrição analítica de seus
fazeres, buscamos a fundamentação teórica com subsídios em Smolka (2012); Soares (2003);
Imbernón (2013); Ferreiro (1985) e Bakhtin (2003). Obtivemos como resultado de aprendizagem, que
a formação continuada não é optativa, na prática docente, mas elemento necessário a constituição de
uma prática significativa às novas gerações.

Palavras-chave: Alfabetização. professor-pesquisador. Formação permanente.

Introdução
Quando estamos efetivamente no exercício da docência, mais especificamente na
alfabetização dos anos iniciais, surge em nós a necessidade de uma constante reflexão sobre
as práticas pedagógicas desenvolvidas no contexto em sala de aula. Com tal prerrogativa, se
torna de fundamental importância a busca por cursos de formação continuada e atividades
que possam possibilitar o desenvolvimento profissional, em pleno exercício da docência e,
que este movimento seja um aprendizado constante no decorrer de nossa profissão.
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Para essa análise procuramos refletir sobre o início de nossa atuação como docentes,
em que utilizávamos, por vezes, de práticas pedagógicas com apoio de livros didáticos, sem
embasamento teórico de autores, que pudessem contribuir para aulas significativas vinculadas
ao contexto social, cultural do aluno.
Apreendemos que hoje a alfabetização nos anos iniciais deve ser trabalhada nas escolas
interligando teoria e prática, em que todos (as) da equipe diretiva e das secretarias nas esferas
municipal e estadual promovam cursos de formação continuada e aprimoramento profissional
a professores, gestores, coordenadores pedagógicos.
Então, tudo isso contribui para a prática pedagógica dos professores dos anos iniciais
do ensino fundamental Soares (2013). Esta condição surge como um desafio ao professor
alfabetizador para atuar com os alunos da contemporaneidade. Consideramos também que
este contexto se torna o objetivo principal destes relatos, porque em conjunto ponderamos e
analisamos em que sentido a formação continuada, especificamente nos anos iniciais de
alfabetização, contribuem, para ressignificação do ser professor no trabalho pedagógico da
alfabetização dos anos iniciais, na contemporaneidade. Pois, para Goulart (2017, p. 109)

A alfabetização implica, desde a sua gênese, a constituição de sentidos e
seus modos de produção. Sentidos que histórica e culturalmente se
constituem na ação coletiva e individual dos sujeitos. Dos sujeitos com
outros sujeitos. Dos sujeitos com outros tempos-espaços. Dos sujeitos com
necessidades, gostos e desejos, seus e dos outros.

Nesse sentido, a autora preconiza que o processo de alfabetização tem movimentos
vários, quando mediados, seus sentidos se diferenciam devido os objetivos que cada sujeito
espera alcançar. Não compreende um único significado há nuances a serem consideradas,
pois a dinâmica que envolve o processo de Alfabetização desperta sujeitos críticos à condição
social existente.
Com esses pressupostos na intenção de refletir sobre nossas práxis, no processo de
Alfabetização nos anos iniciais, nos propusemos a desenvolver o tema ―Trajetórias de
Formação, Processos de Alfabetização e a experiência de autoria de alfabetizadoras de Belém
do Pará‖ surgindo assim, como questão norteadora:
 Leitura é formação?
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A partir deste questionamento, iniciamos uma ação de auto percepção acerca do
exercício da docência, enquanto alfabetizadoras durante e depois dos acessos: - à formação
continuada; - à pós-graduação; - a participação em Fórum de Alfabetização; em ensino,
pesquisa e extensão entre outros meios de acesso a novos conhecimentos.
Toda essa reflexão veio nos possibilitar uma visão mais crítica a respeito de nossa
atuação como professoras alfabetizadoras, nos anos iniciais, no espaço da escola estadual de
ensino fundamental Rosa Gattorno, durante longo período.
Então, avaliamos, a luz de autores, como Imbernón que paralelo ao cenário atual da
educação brasileira, há fatores que por vezes inviabilizam nossa atuação profissional. Por
isso, que no desenvolvimento profissional, preferencialmente na alfabetização nos anos
iniciais, consideramos como fato, que a maioria de nós, professores, ainda não apresentam
como prática o ato de acompanhar a evolução das práticas pedagógicas e as novas tendências
educacionais, as quais nos permitem compreender o protagonismo existente nos alunos da
contemporaneidade, que vivenciam e convivem com a atualização de informações
constantemente.
Ratifica Imbernón (2009, p. 19), que:

É preciso analisar o que funciona, o que devemos abandonar, o que temos
de desaprender, o que é preciso construir de novo ou reconstruir sobre o
velho. É possível modificar as políticas e as práticas da formação
permanente do professorado? Como as mudanças atuais repercutem na
formação do professorado?

Assim, o autor corrobora, que o ato reflexivo implica ações de pensar e repensar os
processos formativos na busca de ações que contribuam com a dinâmica de aprendizagem no
contexto da ação docente, sendo necessário a percepção de que o contexto educacional é
dinâmico e se atualiza constantemente. Por mais que esse contexto não permeie o universo de
vários professores. E a inserção em processo contínuo de estudos possibilita essa quebra de
paradigmas que se configuraram ao longo do processo.
Com essa proposta de repensar o fazer docente, ao iniciarmos os relatos reflexivos
constituímos uma escrita inicial com breve histórico sobre o tema da formação continuada de
professores nos anos iniciais e sua importância referenciadas na fala de Imbernón (2013) e
Soares (2003). No seguimento realizamos a descrição da alfabetização como um processo
discursivo com base teórica nos estudos de Smolka (2012) e Bakhtin (2003). E ao
ponderarmos sobre a efetiva transição do professor alfabetizador nos anos iniciais e sua
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mudança de concepção e abordagem dialogamos com Imbernón (2013). Por fim,
apresentamos o esboço do trabalho com a caracterização dos resultados e discussões e, assim
finalizamos com as considerações finais a respeito do processo constitutivo. Ao
considerarmos como proposta inicial nossa trajetória, ao desenvolver nossos relatos passamos
a narrar e a analisar a estrutura exposta de nossas ações.
Diante dessa possibilidade a guiar as experiências expostas, enfatizamos que não se
pode afirmar que só a formação profissional do docente em seus moldes curriculares é
elemento base para que este atenda as demandas e necessidades dos alunos da
contemporaneidade. Desta forma, a alfabetização nos anos iniciais, conta com a transição do
professor alfabetizador que deve ser uma prática constante com a perspectiva de reflexão em
experiências de autores que versam e escrevem sobre o tema.
Professoras alfabetizadoras e os impasses da contemporaneidade: a busca por mudança.
A seguir faremos o relato de nossas experiências como professoras há mais de vinte e
cinco anos em sala de aula, cujas principais marcas comuns são: - muitos anos de dedicação
ao magistério; - procura por formação continuada em nível de graduação e pós-graduação; busca permanente por aperfeiçoamento; - inserção em grupos de ensino, pesquisa e extensão;
- articulam um projeto multidisciplinar de 2018 a 2019 com turmas do 2º ao 5º ano do
ensino fundamental; - desenvolvem atividades comuns e integradas; - aproveitam a sala de
aula em sua concepção mais ampla possível.
Constituímos como atividades diferenciadas para os alunos dos anos iniciais um
espaço diferenciado dentro e fora da sala de aula, e mostramos que a escola tem um papel
fundamental na formação do indivíduo e sua consciência crítica. Por esse motivo sempre
procuramos trabalhar com projetos, que permitissem aos alunos mostrarem suas
competências, habilidades, valores e hábitos. No âmbito desta proposta de trabalho
objetivamos desenvolver nos alunos a convivência não só crítica, mas também lúdica, com
situações de produção de textos utilizando as ferramentas tecnológicas de forma construtivas
na diversidade cultural de cada um.
Nossa escolha está associada a questão de que nenhum trabalho é verdadeiramente
concretizado se não for comprovado pela evidência de práticas atuantes. Por isso, nosso
processo de auto percepção esteve pautado em nossas práxis, com ações desenvolvidas na
EEEF Rosa Gattorno entre os anos de 2018 e início de 2019. A escola em que atuamos está
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situada em uma área de periferia, próximo a Universidade Federal do Pará. Ainda conta
próximo a instituição a existência de algumas bibliotecas comunitárias. Nesta perspectiva, de
auto percepção, acreditamos que a proposta inicial de uma breve reflexão a respeito de nossa
inserção no contexto da escola e de experiências em cursos de formação continuada se faz
necessário para configurarmos nosso perfil profissional.
Desta forma, estão os nossos relatos expostos a seguir:

Aprendizagem ativa

I Aula passeio: Visitação ao Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB) 05/03/18,
Bairro Guamá Belém/PA. 05/03/2018- autoras.

1º Relato
Início minha viagem rumo aos sentidos sobre alfabetização nos anos iniciais do ensino
fundamental com minha inserção profissional, em que meus referenciais eram professoras
mais experientes que atuavam na rede estadual há bastante tempo. Na época eu participava de
algumas formações por intermédio de profissionais de vínculo municipal, que sempre me
convidavam a dialogar com o grupo.
Ressalto este fato, pois na Secretaria Estadual de Educação as formações a nível de
Alfabetização nos anos iniciais estavam em expansão. Assim, instituídos para amenizar os
índices de repetência nos anos iniciais, que se mostrava crescente no âmbito das escolas
estaduais e consequentemente, na instituição em que eu atuava não era diferente. A demanda
de crianças que passavam vários anos na 1ª serie (década de 1980) do ensino fundamental
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eram cada vez mais recorrentes, demonstrando assim um amplo fracasso escolar nos anos
iniciais.
Em via de mão dupla o cenário educacional brasileiro demonstrava mudanças, o
mercado de trabalho exigia profissionais qualificados, visto que novas tecnologias e
tendências educacionais estavam surgindo em um mundo cada vez mais globalizado.
Com isso as minhas inquietações persistiam e as nuances surgidas no contexto da
escola passavam a ser registradas, repensadas e analisadas. Sendo essas análises
complementadas com leituras que surgiram dos cursos de formação continuada, em que
efetivei minha participação. Desta maneira comecei a compreender minha inserção em
contextos diversos de ordem econômica, política e social. Sendo importante a análise da
minha prática pedagógica, pois esta pode ser um aspecto favorável no diagnóstico do
cotidiano. Para Nóvoa (1992, p. 27) ―A formação pode estimular o desenvolvimento
profissional dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão
docente‖. Sendo assim, então surgiu a necessidade de novos cursos em que eu pudesse refletir
sobre meus questionamentos, que configuravam o espaço da sala de aula.
Diante das reflexões das situações vividas optei por ingressar em curso de Pedagogia,
um momento de transição, no qual passei a ter contato com as disciplinas que abordavam,
questões voltadas ao contexto da educação como: políticas educacionais, concepções de
currículo, avaliação, tendências pedagógicas, o desenvolvimento humano, as dificuldades,
lutas, frustações, enfim, compreendi que o ensino da Alfabetização na perspectiva de
letramento poderia contribuir na formação do indivíduo e na minha constituição profissional.
A partir deste contexto, surgiram várias inquietações, acredito que as mais pertinentes
foram as questões sobre as metodologias utilizadas em sala de aula, pois no final de cada
conteúdo estudado os alunos me diziam que não conseguiam entender as disciplinas. Assim,
não me fazia sentido um ensino, o qual o aluno não compreendia o que lhe era ensinado, que
lhe causava certa estranheza e a minha pessoa frustração, na medida em que o estudante
ficava reprovado.
Nesse sentido, comecei a repensar o porquê de tanta reprovação nas disciplinas,
especificamente nos anos iniciais? Então para responder os meus questionamentos, elaborei
meu projeto de pesquisa para a seleção em curso de pós-graduação custeado por mim na
Universidade do Estado do Pará, intitulado ―Avaliação e Aquisição da Leitura: da formação
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do leitor a uma perspectiva crítico social‖. Então ao apropriar-me de obras que me ajudaram a
iniciar um processo dialógico de compreensão das dificuldades no processo de Alfabetização.
Assim, passei na seleção e meu projeto que começou com minhas inquietações, se
transformou em possibilidades de novos métodos de ensino, e compreensão do contexto de
inserção do aluno e do professor na dinâmica educacional. Neste momento, comecei minha
transição de uma profissional de senso comum para uma profissional pesquisadora e
reflexiva. Com essa nova prerrogativa, passei a me preocupar em estudar, explicitar, analisar,
o trabalho docente e as novas perspectivas de abordagem nas ações pedagógicas.
Desta forma, com as leituras de alguns autores que abordavam avalição da aquisição
dos conhecimentos científicos fui compreendendo e entendendo que as minhas metodologias
tinham que ser renovadas em sala de aula. E que a formação docente tinha que ser contínua e
permanente, complementada ao participar de seminários, fóruns, encontros pedagógicos e
outros. Estas formações foram ampliando o meu campo de conhecimento e me tornando uma
profissional, que refletia sobre sua prática. Para Arroyo (2003, p.72).

Incorporar esses saberes pode ser um caminho para que as vidas de crianças
e adolescentes não sejam analisadas com a frialdade adulta e para que os
educadores-docentes não sejam analisados com as duras exigências dos
educandos e com a imparcialidade da mídia e dos gestores.

Nessa afirmação, percebo que a cada novo conhecimento agregam-se valores que
consideram os sujeitos do processo educativo em sua essência humana, juntamente com a
realidade vivenciada por estes. Nessa condição denoto que as ações pedagógicas não se atem
unicamente a sala de aula. Por prerrogativa vão para além do espaço escolar, estreitando laços
de convivência e afetividade que podem auxiliar no processo de alfabetização.
Com essa afirmação, constato a perspectiva de aprendizagem com práticas que
pudessem se formalizar com o intuito de trazer até o espaço da instituição por meio da
pedagogia de projetos, outros sujeitos que constituem o processo educativo, como família,
parcerias com membros da comunidade, profissionais da Secretaria de Educação do Estado e
outros que colaborassem na consolidação do processo ensino aprendizagem.
Pois Smolka (2012) ratifica ―A Alfabetização tem constituído uma das questões sociais
mais fundamentais por suas implicações político-econômicas e por se evidenciar instrumento
e veículo de uma política educacional que ultrapassa amplamente o âmbito meramente
escolar e acadêmico‖. (p.16)
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Por isso considero os conhecimentos prévios dos alunos priorizados de forma prática no
processo de alfabetização em que eles possam pesquisar, analisar, experimentar e comprovar
os conteúdos pesquisados. Desta forma, o interesse dos alunos pelas aulas de várias
disciplinas se tornou aprazível e significativo, percebido por meio de inferências realizadas
por estes. Como consequência cada vez mais marcante o desenvolvimento das habilidades de
letramento científico.
A partir das análises das práticas e experiências exitosas ocorridas no decorrer dos
processos de Alfabetização, que foram desenvolvidos em sala de aula, comecei a analisar
minhas práticas em docência, com a proposta de me preocupar com o aprofundamento de
novos saberes que me trouxe um melhor entendimento e compreensão acerca de novos
conhecimentos tecnológicos e científicos que surgem a cada momento no contexto da sala de
aula. Haja vista, a maioria dos alunos apresentarem conhecimentos tecnológicos, surgindo
assim um grande desafio, para esta docente, em agregar esses conhecimentos aos saberes
científicos.
Desta forma, acredito que um novo projeto de pesquisa seja necessário para que eu
possa responder a estes novos desafios perante os alunos, que estão imersos no universo da
tecnologia. Portanto meu próximo passo é ingressar no mestrado na área de saberes docentes,
buscando fundamentação teórica e respondendo a novos questionamentos.

2º Relato
Sou Roseneide Braga da Silva, professora de Educação Básica, atuando na rede
estadual de ensino, na periferia de Belém, há 25 anos. Quando iniciei minhas ações como
docente apresentava como titularidade apenas a formação inicial do antigo magistério,
concluído no ano de 1993. Após o término do curso realizei inscrição para concorrer à vaga
de professora de Educação Geral, na Secretaria de Educação do Estado do Pará, com
aprovação em concurso, iniciei minhas práticas docentes.

Semana dos Jogos
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Fonte: EEEF Rosa Gattorno; 25 a 27/ 09/18 (autoras)

Minha base de apoio profissional tinha como referência as conversas com professoras
mais experientes da comunidade escolar e os livros didáticos que na época eram a base de
aprendizagem dos alunos. Porém com o passar dos anos, a dinâmica de busca por
conhecimento ganhou outro formato, com a formação continuada de professores. Assim em
2002 realizei o vestibular para professores da rede estadual, que oferecia formação acadêmica
para docentes, que até então eram denominados de leigos.
Ao ingressar no curso de Letras, aos 35 anos, com 8 anos de experiência em sala de
aula, percebi com o desenvolvimento das disciplinas na academia, a perspectiva do
letramento científico, principalmente na área da linguagem, passei a pesquisar esse tema, com
o questionamento do quanto o ser humano se constitui nas interações sociais, se configurando
como ser pensante.
Este curso contribuiu de forma significativa para expandir meus os horizontes, que até
aquele momento constava de poucos textos sobre as ideias e concepções de teóricos e as
linhas de pensamento difundidas por estes no contexto da educação. Com esse processo
inicial passei a ter acesso a leituras mais densas, porém que faziam com que eu pudesse
refletir sobre minhas práticas em sala de aula. Pois repensava as abordagens iniciais
realizadas no ensino médio, momento em que ouvi falar de Piaget, Emília Ferreiro, Paulo
Freire, Bakhtin, Durkheim, Sócrates, Aristóteles e outros. Porém na universidade o contexto
de abordagem parecia um reencontro de teorias, mas agora com base mais palpável, aliada as
experiências em sala de aula complementavam essas perspectivas.
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A partir dessa perspectiva passei a observar os discentes de outra forma, a repensar as
incursões feitas sobre o ser humano e o conhecimento de ordem científica. E refletir a
respeito das ideias e teorias desses autores, me possibilitou repensar o ato docente, reiterando
a ideia de que o professor, em vez de definido pelo ensino, prefere-se definir pela
aprendizagem: professor é quem, mais que outros, sabe aprender bem (DARLINGHAMMOND; SYKES, in DEMO, 2009, p. 07).
Ponderei teoria e prática, me interessei pela área da linguagem, que era a base do
curso de letras, comecei a compilar essas ideias ao que vivenciava em sala de aula, percebi
que o exercício da docência era um ato de aprendizagem. E que ministrar aulas de diversas
disciplinas exigia desta docente o hábito constante do exercício da leitura, do registro e da
pesquisa; juntamente com a percepção de que as disciplinas correspondiam às várias ciências
e que a apropriação desses campos de conhecimento ampliava as possibilidades de
transformação das metodologias de ensino. Assim, ratifica Arroyo (2013, p.145)
as experiências vividas carregam em seus significados, suas luminosidades
porque têm sujeitos, autores... É frequente revelar os autores dos avanços
científicos para os alunos. Entretanto, em nossa tradição curricular, os
produtos têm maior relevância do que seus autores.

Ao repensar essa trajetória o docente considera o significado do que é ensinado, e
passa a ter outra relevância, o ―por que‖ da construção de conceitos e sentidos,
principalmente em um contexto de abordagem que sugere o exercício de pensar várias
disciplinas, como ocorre no Ensino Fundamental. Notadamente as experiências vivenciadas
pelos alunos junto com o professor produzem efeitos em ambos, pois todos aprendem.
De tal forma, se constitui um conceito a partir de seu significado, pois somos sujeitos
históricos e as ciências surgem do pensar e do agir humano, seja na disciplina de Língua
Portuguesa, Matemática, Ensino de História/Geografia, Ciências ou em qualquer outra. A
partir deste contexto, compreendo que as perguntas, que surgem modificam a dinâmica do
processo e seu significado, pois somos seres em constante movimento.
Nesse processo, após algumas leituras acrescentei às práticas de sala de aula novas
formas de abordagem para com os alunos e percebi que poderia inserir nesse contexto
experiências de outros profissionais e criar ambientes mais propícios à aprendizagem das
disciplinas. E comecei a utilizar experiências que visualizava nas disciplinas do curso de
Letras, com os alunos em sala de aula, possibilitando que essas aulas se configurassem em
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momentos mais significativos. Assim como, realizar registros desses momentos, e incentivar
os alunos a fazê-lo. Para essa constatação Imbernón (p.48, 2011) afirma

Falar de desenvolvimento profissional, para além da formação, significa
reconhecer o caráter profissional específico do professor e a existência de
um espaço onde esse possa ser exercido. Também implica reconhecer que os
professores podem ser verdadeiros agentes sociais, capazes de planejar e
gerir o ensino-aprendizagem, além de intervir nos complexos sistemas que
constituem a estrutura social e profissional.

O autor postula que essa ação compreende práticas de refletir sobre as atividades
desenvolvidas em sala, e perceber como as ações poderiam se constituir em outras
aprendizagens, e o mais importante considerando as sugestões dos alunos e seus registros
após cada experiência. E nessa complexa forma de ver a linguagem, dialogar com autores
começou a ser uma proposta de melhoria no trabalho pedagógico. Na época não percebia esse
movimento, hoje com uma concepção de estudo mais concreta percebo que essa dinâmica
passou a fazer parte do meu cotidiano.
No decorrer desse período passei a utilizar menos o quadro para reproduzir as aulas e
trabalhar com a oralidade foi algo que passou a fazer parte das aulas, inserir dinâmicas que
fizessem o aluno se movimentar em sala, confeccionar com eles dobraduras, trabalhar recorte
e colagem, desenhos, pinturas, músicas e jogos. Porém notei que mesmo com a diversidade
de atividades havia alunos que não se saiam bem em algumas disciplinas, principalmente
Matemática e Ciências.
Então trouxe para sala de aula como alternativa acrescentar filmes e vídeos às aulas; e
percebi que o grupo compreendia melhor os temas a serem trabalhados. Solicitava que estes
fizessem um resumo escrito dos filmes, e a impressão que estes concebiam em relação aos
personagens dos enredos, as produções não eram extensas, mas eram parágrafos
significativos. Surgiram novos pontos a serem refletidos, por que somente o acréscimo de
novas metodologia e estratégias de ensino não era o suficiente para efetivar o aprendizado em
sala? Em algum momento, as inserções de variados estímulos não surtiam efeito, em
determinados alunos, por quê?
Com a ideia de que as respostas as minhas indagações estavam no início da vida
estudantil dos alunos, com os quais eu trabalhava comecei a pesquisar material para leitura e
reflexão, assim encontrei na Internet uma inscrição de pós-graduação, em Educação Infantil,
pela Plataforma Freire, com polo na Universidade Federal do Pará (UFPA).
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O primeiro impasse foi realizar um pareamento entre Educação Infantil e vivência de
sala de aula no Ensino Fundamental? Então aprendi muito nesses dois anos de pós-graduação,
porém percebi que a resposta não estava fora da ação pedagógica e sim na prática exercida.
Entendi que a Educação Infantil não podia ser pareada com o Ensino Fundamental, pois eram
universos díspares, que eram sequenciais.
Como realizar uma monografia no curso de Educação Infantil, trabalhando no Ensino
fundamental? Quando fui solicitada a me afastar por uma semana para a realização da
monografia, a professora que iria me orientar me explicou a necessidade do estágio em uma
Unidade de Educação Infantil para constituir a produção.
Penso que só realizei essa reflexão após ler bastante, dialogar com alguns mestres,
com docentes mais experientes que eu e notar que somente a área de letras e a pós-graduação
em Educação Infantil não eram o suficiente para que pudesse compreender o meu percurso
profissional e, parti para cursar uma segunda graduação desta vez em Pedagogia, que era base
para ministrar aulas nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Acredito que o Curso de Pedagogia foi um dos processos mais efetivos a minha
prática, pois a cada disciplina realizada conseguia finalmente perceber a amplitude do
contexto educacional em várias instâncias. Com essa nova perspectiva, não importava
somente as dinâmicas em sala, mas a vivência dos alunos também era um importante ponto a
ser analisado, assim juntamente como a dinâmica no contexto da sala de aula durante as
minhas aulas, porque após o movimento algo novo ocorria, outros não surtiam efeito.
Agora, não era suficiente só ministrar conteúdos aliados a metodologias inovadoras,
era necessário parear dores, ausências, fome e tantos elementos externos que afetavam a
dinâmica em sala de aula, a relação professor e aluno e a escola como socializadora do
indivíduo. Neste sentido se fazia necessário vincular, o que a criança trazia, como ponto de
partida ao que significava aprendizagem vivida. Por isso a formação continuada trouxe ao
meu perfil outras possibilidades de análise constante as minhas suas ações como
profissionais.
Analisando o contexto do último curso que conclui em 2017, que foi o de Pedagogia,
depois de ter recebido o diploma. Penso que se fez necessário outra formação, pois estou
imersa em uma cultura a qual não nasci com tal habilidade, porém se mostra fascinante, que é
o mundo virtual, que me lança a um novo desafio, apropriar-me de uma ciência tecnológica
que até não está em meu potencial.
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Práticas pedagógicas voltadas a ampliação do espaço físico da escola com vistas à
alfabetização e letramento científico de alunos dos anos iniciais.

Ao analisarmos nosso processo de auto percepção entendemos que a ancoragem
discursiva a nível de docência está pautada na dialogia da alfabetização e da formação
continuada, com perspectivas de melhorar nossa prática pedagógica, avaliamos o antes e o
depois desse caminhar. Notamos que nossas pesquisas sobre Alfabetização, com leituras
constantes, perspectiva de novos olhares e diálogos pertinentes, com autores sobre as nuances
que envolvem o ato de alfabetizar passamos a constituir ações significativas, assim
percebemos que esse processo surgiu como reflexos desta busca constante por
aperfeiçoamento profissional inferindo de modo significativo em nossas práticas
pedagógicas.
Então, selecionamos algumas experiências realizadas entre os anos de 2018 e início de
2019, das quais observamos as rupturas entre as práticas pedagógicas de anos anteriores e as
desenvolvidas atualmente.
Dentre as ações ressaltamos o ato de aproveitar os espaços do bairro e da cidade para
romper com o ensino bancário centrado no espeço da sala de aula, somente com uso de
material e livro didáticos. Para esse processo de ruptura procuramos considerar na
organização das atividades em sala, sugestões dos alunos para o desenvolvimento das ações
pedagógicas, de modo mais lúdico e significativo.

Circuito Lítero-matemático

Fonte: EEEF. Rosa Gattorno (Guamá-Belém-PA, 06/03/2018, autoras)

A constituição deste circuito ocorreu no ano de 2018, após a sugestão de um dos
alunos em realizarmos uma sequência de atividades em sala que proporcionassem reflexões
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significativas a respeito de literatura infanto-juvenil, caça-palavras, quebra-cabeças, tangram
e jogos matemáticos distribuídos em forma de circuito. Em outro momento envolveu o uso
das novas tecnologias. Mas só foi possível este avaliar pedagógico com a sensibilidade às
situações propostas.
Em sala distribuímos em pontos estratégicos, como: Mesa 1: Literatura Infantil;
Mesa 2: Literatura Infanto-Juvenil; Mesa 3: Jogos de tangram com moldes a serem
replicados; Mesa 4: quebra-cabeças; Mesa 5: caça-palavras com caneta e lápis para uso dos
alunos e a Mesa 6: garrafas com Café, Nescau; biscoito, pão com queijo e presunto, bolo
comum para que após cada rodada os alunos pudessem degustar as iguarias trazidas por eles.
Então, ressalta-se que a ideia de unir literatura, jogos e degustação foi em comum
acordo com a turma. Com o cronômetro do celular para marcar o tempo de 30 minutos para
cada grupo de alunos manusearem os materiais em cada ponto da sala, sendo um intervalo de
2 tempos para a degustação.
Após o término do circuito foi solicitado a cada grupo que fizesse um relato sobre a
atividade desenvolvida e um breve comentário sobre o que deveria melhorar. E durante essa
roda de conversa surgiu nossa segunda atividade, que em sugestão dos alunos configurou-se
com o tema de ―Sabor paraense e suas iguarias‖. O objetivo dessa atividade era trazer aos
alunos os números fracionários, decimais e as variações de peso e medidas, com algum
elemento da culinária paraense, assim os alunos escolheram o açaí. E retratamos a produção,
área de cultivo, modos e formas de utilização da palmeira e do fruto.

Aula integrada Ciências e Matemática

Fonte: EEEF Rosa Gattorno - Açaí Literário, 2018 (autoras)
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Nas imagens acima uma aula de matemática para trabalhar adição de fração e
números decimais. Então, surgiu a ideia de fazer uma tarde com iguarias da nossa região.
Para isto, os alunos trouxeram para sala farinha de tapioca, farinha d'água, baião de dois,
açúcar e outros acompanhamentos em forma de litro, 1/2 litro podendo ser trabalhado fração
e número decimal. Que estes trouxeram separados e no momento foram acrescidos em jarras
e pratos.
E nesse momento foi trabalhado a junção de frações e depois a distribuição em frações
menores nos pratos descartáveis, que configuravam medidas fracionadas. Assim como falar
da origem e produção do açaí, por meio da música ―Sabor Açaí‖, de Nilson Chaves e João
Gomes. A seguir observam-se outras imagens que caracterizam momentos de ludicidade e
com processo de alfabetização. Configurando leitura e interpretação textual, produção oral,
reconto e encenação, no espaço da sala de aula. Em outro momento, surgiu outra proposta:

Atividade de expressão da oralidade e escrita.
Para perceber os avanços em relação a rotina e cotidiano da sala de aula começamos a
considerar os registros diários de ações pedagógicas desenvolvidas em sala e das ações
realizadas na quadra e em passeios fora da instituição. Com toda essa dinâmica, podemos
ressaltar que a interação entre nós e os alunos proporciona momentos de trocas de experiência
e constituição de novos paradigmas. E considera Smolka (2012) que

Estas questões vitais que se evidenciam na interação e interlocução das
crianças geram (implicam) barulho e movimentação: as crianças conversam
e se exercitam, trocam informações, favores, segredos. Riem, discutem,
brigam. Falam sobre assuntos relevantes para elas. Nessas conversas,
concepções, pressuposições e valores se revelam. É o próprio hábitus que
transparece: são os modos de perceber, de sentir, de viver, de conviver, de
conhecer e de pensar o mundo que – não só emerge mas – se constituem,
também, nas situações de sala de aula. (p. 138).

A autora pondera que as interações e interlocuções das crianças são necessárias para
externar pensamentos, ideias e vivências diante as interações sociais. Sendo assim, podemos
constatar diferentes formas de aprendizagem dos alunos, que possibilitam intervenções
direcionadas a leitura e a escrita manifestadas de forma real e objetiva. Como nos afirma
Nóvoa (2002, p. 23): ―O aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a
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própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional
permanente‖. Constatamos essas manifestações por meio de atividades de encenação,
produções autorais com o convite feito ao poeta Juracy Siqueira, para mostrar que a
alfabetização se manifesta na produção poética.

Atividades significativas

Fonte: EEEF Rosa Gattorno - 2018 (autoras)
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Os alunos participaram das produções, encenações, jograis e recontos das obras do
autor. Assim, podemos dizer que a expressão oral e a escrita dos alunos se tornaram mais
significativas diante as atividades que estes participavam direta ou indiretamente, pois eram
autores de suas próprias práticas e estas socializadas com as outras turmas. As experiências
de sala de aula e dos espaços visitados, tornavam as aulas mais interessantes e prazerosas,
pois os alunos, tinham que elaborar roteiros de dramatizações, criar poesias, produzir
relatórios, fazer gráficos entre outros.
Desta forma, os alunos mostravam-se cada vez mais interessados nas aulas de
Ciências e demais disciplinas que eram estudadas em museus, enquanto espaço não formal de
educação, numa perspectiva de Letramento Científico. De acordo com Borges et al. (2008,
p.11): ―É possível aprender com prazer, ao ingressar no mundo fascinante das ciências e da
tecnologia‖, interligando conhecimentos práticos e teóricos, por meio da exploração de um
museu que auxilia na compreensão das relações que podem ser estabelecidas entre ciências,
tecnologia e sociedade.
Ao final do percurso das atividades foi possível constituir um texto com solidez e
perspectivas de aprendizagem significativa e transformar pensamento em texto informativo
ou registro pessoal das experiências efetivadas.

Produção final dos alunos
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Após a avaliação feita pelos alunos em sala de aula partimos para outro contexto mais
complexo que eram as experiências com letramento cientifico que também teriam como
produto final a perspectiva do registro, porém desta vez seria um processo de alfabetização na
perspectiva do Letramento Cientifico. Para essa configuração partimos para novas parcerias e
assim surgiram os relatos dos alunos que participavam do Clube de Ciências-UFPA.
Com esses parâmetros foram feitas as parcerias com esses espaços como: o Clube de
Ciências, o Museu de Anatomia, o Museu de Geociências, todos núcleos da UFPA, tão
próximos a escola, sendo que esses lugares poderiam ser utilizados para aulas passeio. Assim,
acreditando que estes ambientes sejam valiosos instrumentos de pesquisas, para alunos e
professores, permitindo a compreensão e reflexão de alguns conceitos estudados nas
disciplinas e que elaboramos um currículo que contemplasse os conteúdos desenvolvidos na
sala de aula em que os alunos pudessem comprovar teoria com a prática.
Nesse sentido, acreditamos que as parcerias com esses espaços que foram constituídos
a partir do letramento científico são fontes imensuráveis de conhecimento podendo auxiliar o
professor em sua didática.
Laboratório de Ciências da UFPA

Fonte: Aula Passeio ao Laboratório de Anatomia da UFPA, 12/06/2018, autoras

Com essa nova proposta, não poderiam faltar nas aulas de ciências visitas a espaços
que de maneira unificada trabalham a evolução tecnológica, humana e científica. Por isso,
surgiu a visita ao Laboratório de Anatomia-UFPA e o Centro de Ciências e Planetário do
Pará-CCPP, momentos de muito conhecimento transformados em produção textual e
conversas.
Letramento Científico
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Fonte: Planetário do Pará; 12/06/ 2018; autoras

E quando foram levados a esses lugares nos surgiram questionamentos, e um deles
era: - Como crianças tão novas eram preenchidas com um repertório variado de ações de
alfabetização sem necessitar de quadro magnético, livro didático, lápis de cor, tesoura, cola e
outros materiais do cotidiano escolar.
Naquele momento nossa função era perceber, observar e agregar as ações que se
constituíam a nossa frente, perceber o conhecimento que as crianças articulavam entre elas,
os acadêmicos e nós, as professoras, todos transformadas em aprendizes; éramos todos que
pudessem preencher uma lacuna que se fazia presente em meu repertório, enquanto as
crianças denotavam todo seu conhecimento sobre o mundo virtual, e passeavam como
especialistas no universo da alfabetização sem cartilha. Assim ratifico que o exercício da ação
docente nos anos iniciais favorece novas práticas docentes.
Parque Ecológico Mangal das Garças

Fonte: IV Aula passeio: Visita ao Mangal das Garças (Cidade Velha 06/12/2018) Belém-PA (autoras)

Alfabetizar letrando alunos dos anos iniciais do ensino fundamental é desafiador e um
ato complexo dadas os circunstanciais reais, mais ainda para uma escola pública. Todavia,
com o acúmulo teórico e metodológicos não se poderia ter feito menos.
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Considerações Finais
Concluímos que a constituição do professor se dá ao longo de sua trajetória
profissional e é assim que o docente se forma. Foi necessário, depois do curso de Magistério
Normal, cursar Pedagogia, fazer pós-graduação e participar de atividades de estudos e
aprimoramento para acompanharmos as novas demandas dos alunos. Então, o professor é um
sujeito inacabado em incessante construção de seu pensar, seu compreender e seu fazer.
Ao desenvolvermos essas atividades, denotamos que o processo de avaliação e auto
percepção foi importante para nosso crescimento profissional e pessoal, no campo
educacional, e que toda essa dimensão de aprofundamento e ampliação dos conhecimentos,
nos fez perceber a grande importância da formação continuada, para nossa aérea de atuação
enquanto alfabetizadoras dos anos iniciais. Assim com este novo olhar de limites e
possibilidades de aprendizagem, proporcionarmos aos alunos atividades pedagógicas com
maior ludicidade em que eles possam demonstrar capacidade de pesquisar, analisar,
experimentar e comprovar os conteúdos pesquisados.
E assim podemos dizer que nos últimos anos tem sido de muita produtividade na
escola em que atuamos, em especial o ano de 2018, no qual realizamos o projeto
―Conhecendo nossa Cultura‖, tendo o objetivo possibilitar aos alunos conhecer um pouco
mais do histórico do bairro, onde está localizada a escola, lugar em que mora a maioria das
crianças e nessa conjuntura apreciar um pouco da História da cidade de Belém. Neste
contexto, os recortes constituem um mosaico de experiências fantástico, pois iniciamos a aula
passeio pela biblioteca do bairro, onde as crianças tiveram o prazer de apreciar algumas obras
da literatura infantil, já conhecidas por alguns e despertar o interesse por outros títulos.
Na sala de aula realizamos atividades que contribuíram de modo significativo para a
compreensão da importância do processo de alfabetização, com a presença do escritor Juraci
Siqueira, nascido em nossa região recitando e recebendo homenagens dos alunos pelo legado
de sua obra, circuitos literários com livros e jogos e encenação de histórias lidas por eles e
recontadas de modo criativo em sala de aula e na quadra.
Em seguida ampliamos as aulas passeio até a Universidade Federal do Para (UFPA),
momento em que os alunos tiveram a possibilidade de ter aulas nos laboratórios de Anatomia,
Matemática, Física, Química e o recém-inaugurado laboratório de Astronomia. E neste
contexto, do estudo das Ciências, tivemos a oportunidade de conhecer o Centro de Ciências e
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Planetário do Estado do Pará (UEPA), momento este em que as aulas na Universidade
Federal foram complementadas e acrescidas com a visita a cúpula e aulas de Biologia,
finalizando o trajeto histórico com a aula passeio até o Mangal das Garças, que constitui parte
do centro histórico da cidade de Belém, para ressaltar que assim como nós temos história, os
lugares também constituem momentos históricos e as disciplinas estão em panorama de
mosaico, como dissemos anteriormente.
Desta forma, os alunos puderam comparar teoria e prática e participar com entusiasmo
dos conteúdos ministrados em sala de aula. E isso foi comprovado a partir da apreciação das
competências e habilidades, que os alunos demonstraram no decorrer das atividades, no
âmbito da instituição, nas quais eles apresentaram bom aproveitamento. E nós professoras
constatamos essas competências e habilidades no momento da avaliação como um caminho
para superação em parte dos problemas vivenciado no ambiente escolar. E podemos junto
com eles apreender não somente os conteúdos, mais experienciar novas perspectivas de
ensinagem e empatia.
Portanto, acreditamos que a formação continuada é uma necessidade constante que
nos possibilita a transição e inovação do currículo escolar. Considerando que não somente os
alunos têm oportunidade de expandir seu repertório e possibilidades de ensino aprendizagem
mais contextualizado. Mas, nos proporciona

como mediadoras do conhecimento termos a

oportunidades de vislumbrar os nossos alunos com a perspectiva de concepção das múltiplas
inteligências e o protagonismo de aprendizagem dos alunos.
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Formação continuada em serviço de professores alfabetizadores da Rede
Municipal de Teresópolis - RJ
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar a formação continuada em serviço de professores
alfabetizadores da Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis, em paralelo a implantação do
Núcleo de Estudos, Alfabetização e Letramento. Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento,
tendo como foco principal, a possibilidade para repensar a formação continuada em serviço dos
professores alfabetizadores como experiência dialógica, a partir de suas concepções e práticas
pedagógicas, em um processo mútuo de troca de experiências e saberes. A referida pesquisa é de
natureza qualitativa, sendo possível observar, nas alocuções e nas respostas do questionário
preenchido pelos docentes, o destaque dado à sistemática formação continuada em serviço de
professores alfabetizadores, em que consideram que este momento de formação no lócus de trabalho é
imprescindível para o enfrentamento dos inúmeros desafios gerados pelo e no cotidiano da sala de
aula.

Palavras-chave: Formação Continuada em Serviço. Identidade Docente. Professores
Alfabetizadores.
Introdução
Esta pesquisa tem por objeto analisar a formação continuada em serviço de
professores alfabetizadores da Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis a partir do
mapeamento dos processos pedagógicos e metodológicos utilizados por esses profissionais
que buscam a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e que implica numa
ressignificação do papel da escola e do professor.
As formações continuadas em serviço de professores alfabetizadores da Secretaria
Municipal de Educação de Teresópolis atende a um total de 8.554 alunos e 250 professores
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como uma experiência dialógica, a partir de suas
concepções e práticas pedagógicas, em um processo mútuo de troca de experiências e
saberes.
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Neste estudo, trazemos as formações continuadas em serviço à luz da implantação
do Núcleo de Estudos, Alfabetização e Letramento que está sendo elaborado,
concomitantemente à aplicação desta pesquisa, no ano de 2019, servindo de subsídio para de
forma mais específica, garantir uma política pública de alfabetização no município de
Teresópolis com o objetivo de priorizar a qualidade da aprendizagem dos alunos dos anos
iniciais, além de assegurar a política de formação continuada em serviço a todos os
professores alfabetizadores entendendo ser possível encontrar um caminho de coesão entre as
ações de políticas públicas e dos profissionais da educação em plena interação.
A referida pesquisa é de natureza qualitativa, como corrobora (MINAYO, 2001), tal
corrente não se preocupa em quantificar, mas, sim, em compreender e explicar a dinâmica
das relações sociais que, por sua vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos
(MINAYO, 2001, p. 24).
O procedimento metodológico privilegiado foi o uso de um questionário com
perguntas abertas e fechadas aplicadas a esses professores alfabetizadores. O uso do
questionário na pesquisa qualitativa tem significado se utilizado como um instrumento que
compromete as formas de expressão do sujeito e são valiosos porque as respostas escritas são
conscientemente mediadas, fornecendo informações sobre crenças e representações que
circulam no espaço social, que constitui o campo de subjetivação individual e social
(GONZÁLEZ REY, 2005 apud CAMPOLINA, 2012, p. 125).
O questionário foi entregue durante as primeiras formações continuadas em serviço
no período de março a abril de 2019 com algumas indagações como: Quais as modalidades
de formação continuada você participa? Qual é a sua carga horária de trabalho e em quais
instituições você trabalha? Quais são os meios que você utiliza para se atualizar sobre sua
área de atuação como professor? Quais resultados positivos e /ou dificuldades você observa
em sua prática? Quais as temáticas você considera relevantes para serem abordadas durante
as formações continuadas em serviço? O que você considera importante para alfabetizar os
alunos? Atualmente você utiliza algum método específico? Se não utiliza um método
específico, como você alfabetiza as crianças? Quais são as maiores dificuldades que você
encontra no processo de alfabetização?
Na fundamentação teórica, os seguintes autores sustentaram a argumentação: Nóvoa
(1991; 1995), Gatti (2009), Alarcão (1996), Tardif (2012) e Machado (2014; 2015).
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Desta forma, os dados revelam que por meio das alocuções e nas respostas do
questionário preenchido pelos professores alfabetizadores, o destaque dado à sistemática
formação continuada em serviço de professores alfabetizadores, em que consideram que este
momento de formação no lócus de trabalho é imprescindível para o enfrentamento dos
inúmeros desafios gerados pelo e no cotidiano da sala de aula.
Portanto, durante a observação dos encontros de formação, até o presente momento,
foi possível construir a compreensão de como essa formação continuada em serviço do
professor alfabetizador

se desenvolve, observar como os docentes elaboram seu

planejamento em equipe, como partilham suas experiências, saberes, avanços e retrocessos,
como percebem as diferentes estratégias para a aprendizagem necessárias para realizar as
intervenções pedagógicas que possibilitam o aluno avançar na aprendizagem, dentre outras
questões que surgiram no decorrer da formação continuada em serviço.
Nesse sentido, acredita-se que essa formação, denominada de formação continuada
em serviço do professor alfabetizador, ocupa um lugar de destaque para a reflexão de sua
prática pedagógica, para a ampliação de suas competências, para a melhoria da qualidade do
processo ensino-aprendizagem e o fortalecimento de ações colaborativas entre os docentes e
para a sua valorização profissional (MACHADO, 2014; 2015).
Contudo, pretendemos, com esta pesquisa, não esgotar este estudo, mas favorecer para
que esta seja uma referência para mais estudos a respeito da formação continuada dos
professores alfabetizadores, apoiada por um Núcleo de Estudos, Alfabetização e Letramento
para uma rede sólida de construção de conhecimentos de âmbito pedagógico, possibilitando
uma ―relação dialógica, horizontal e qualificada entre os espaços formativos‖ (GABRIEL,
2013, p.8).

Formação Continuada de Professores: o lócus e a importância para o trabalho dos
professores alfabetizadores
As discussões atuais em relação à formação continuada em serviço do profissional
da educação tornou-se uma expressão recorrente nos seminários, congressos e documentos
educacionais desde o início do século XXI. Essas inquietações em relação à formação
continuada de professores na contemporaneidade decorrem de um cenário específico, em que
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discutimos as novas exigências da escola para o século XXI em um contexto de profundas
transformações das condições sociais e políticas da sociedade, bem como dos meios de
informação e tecnologia (OLIVEIRA; MACHADO, 2017).
Para iniciar destaca-se a importância da formação continuada em serviço dos
professores alfabetizadores em seu lugar de trabalho, como um dos caminhos para
potencializar coletivamente a práxis de forma significativa, de modo que favoreça melhores
práticas pedagógicas e, por consequência, contribua para a aprendizagem dos alunos
(MACHADO, 2014). Assim, são apresentadas reflexões em torno da importância da
formação continuada em serviço para os professores alfabetizadores do município de
Teresópolis.
A partir da revisão da literatura sobre formação continuada em serviço, confirma-se
a necessidade da participação dos professores contribuindo para a sintonia das propostas de
formação continuada, que acabam por não responder às necessidades dos professores e aos
programas de formação continuada. Percebe-se um distanciamento entre a formação
continuada e o que realmente os professores desejam refletir sobre sua práxis, despertando
nos professores desmotivação e desvalorização de seus saberes ao longo de sua trajetória
profissional (OLIVEIRA; MACHADO, 2017).
Para tanto, na tentativa de evitar um distanciamento entre o que os professores
esperam das formações continuadas em serviço só pode acontecer, como nos alerta Nóvoa
(1992), se uma mudança na estrutura e na organização da escola que, muitas vezes,
desencoraja o investimento das experiências significativas na trajetória da formação
profissional, estimular uma formação continuada numa perspectiva crítico-reflexivo que
possibilite aos professores a troca de experiências e a partilha de saberes para que se
consolidem em
espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a
desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando [...];
importa valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de
professores reflexivos que assumam a responsabilidade do seu próprio
desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na
implementação de políticas educativas‖ (NÓVOA, 1992, p. 17).

Dessa forma, é importante destacar que o conceito reflexivo na formação de
professores está em ser ―o professor um prático e um teórico da sua prática e a reflexão sobre
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o ensino o primeiro passo para ultrapassar o ato de rotina, possibilitar a análise de opções
múltiplas para cada situação e reforçar a sua autonomia face ao pensamento dominante de
uma dada realidade‖ (ALARCÃO, 1996, p. 82-83).
Neste sentido, muitas pesquisas referem-se a um movimento de reconceitualização
da formação continuada em virtude da necessidade dos debates relacionados à identidade
profissional do professor1. As formações, que eram baseadas no conceito de capacitação,
passaram para um novo paradigma, com foco no potencial de autocrescimento do professor,
as representações, atitudes e motivações dos professores passam a ser vistas como capital de
grande importância, sendo o protagonismo do professor valorizado, ocupando o centro das
atenções e intenções nos projetos de formação continuada (GATTI, 2009, p. 202).
Desta forma, destaca-se a importância da permanente formação do professor, em que
Machado (2015a) define
enquanto a formação inicial prepara e certifica os professores para que possam dar
os primeiros passos em direção à sua profissionalização, a continuada coloca os
professores diante de um processo de constante repensar sobre o direcionamento
que atribuem à sua docência nos modos de ser, fazer e ressignificar suas escolhas
(MACHADO, 2015a, p. 1).

Dentro desse contexto ainda, Machado (2015a, p. 3) enfatiza que a formação
continuada está integrada em um plano que promove o enriquecimento do processo de
ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, do processo de trabalho dos professores. Portanto,
essa formação continuada em serviço deve ser pensada e articulada a esses processos. Sendo
assim, Tardif (2012) corrobora quando possibilita repensar que se se almejar que os
professores sejam sujeitos do conhecimento é necessário ―dar-lhes tempo e espaço, para que
possam agir como sujeitos autônomos de suas próprias práticas e como sujeitos competentes
de sua própria profissão‖ (TARDIF, 2012, p. 243).
Portanto, defende-se a necessidade de se oportunizar espaços de reflexão coletiva
para que os professores alfabetizadores possam partilhar seus conhecimentos, propostas
pedagógicas, metodologias, propiciando reflexões sobre seu próprio fazer pedagógico, como
1

Identidade profissional do professor: é uma construção contínua resultante do exercício das funções docentes,
seja qual for o contexto e o período em que as interações com a comunidade escolar ocorram (com alunos,
funcionários, encarregados de educação, professores, diretores) (GOMES, 2013, p. 263).

1314

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

mais uma possibilidade para ultrapassar alguns obstáculos do cotidiano docente. Desse modo,
Falsarella (2004) também afirma que
a formação continuada como proposta intencional e planejada, que visa à mudança
do educador através de um processo reflexivo, crítico e criativo, conclui-se que
deva motivar o professor a ser ativo agente na pesquisa de sua própria prática
pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na realidade (FALSARELLA,
2004, p. 50).

Logo, a formação continuada em serviço para o trabalho dos professores
alfabetizadores do município de Teresópolis pode ser pensada como um relevante
componente de agente de mudança no processo de ensino-aprendizagem e da valorização
profissional, estimulando a autonomia, o trabalho em grupo de forma cooperativa,
propiciando melhores escolhas das metodologias que são mais apropriadas a partir do
diagnóstico da aprendizagem do grupo de alunos, estimulando a ―ousadia‖ dos professores
alfabetizadores com práticas pedagógicas inovadoras que atendam às demandas do novo
milênio.
É importante destacar que o município de Teresópolis, já há alguns anos, busca
consolidar uma política pública de formação continuada do professor alfabetizador,
estabelecendo parcerias e aderindo aos programas de formação continuada. Dentre esses, o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) se apresentou como mais uma
possibilidade de estudos ―no sentido de favorecer a construção de políticas públicas que
venham de fato reverter os indicadores de desempenho dos alunos que hoje estão nas escolas
de todo país, e um dos caminhos apontados é a formação continuada de professores‖
(BRASIL, 2012, p. 9).
Desta maneira, neste estudo, tal temática torna-se de suma importância para que se
possa a partir da experiência de formação continuada em serviço vivenciada pelos professores
alfabetizadores, que acontece juntamente com a implantação do Núcleo de Estudos,
Alfabetização e Letramento no município de Teresópolis, contribuir para a superação de um
discurso ingênuo e buscar a valorização, tanto dos professores formadores, quanto dos
professores alfabetizadores.
Neste sentido, acredita-se que a formação continuada em serviço dos professores
alfabetizadores (MACHADO, 2014) ocupa um lugar de destaque para a reflexão de sua
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prática pedagógica, a ampliação de suas competências para a melhoria da qualidade do
processo ensino-aprendizagem e o fortalecimento de ações colaborativas entre os docentes e a
sua valorização profissional (OLIVEIRA; MACHADO, 2017).

Caminho Metodológico
Os dados encontrados mostram o caminho percorrido pela pesquisa, que está em
andamento, desde março de 2019, detalhando o tipo de investigação realizada, o objeto de
estudo, descrevendo os sujeitos envolvidos, além de apresentar os dados coletados a partir
dos 176 questionários aplicados aos professores alfabetizadores e por meio da observação dos
03 encontros de formação continuada em serviço, realizados concomitantemente com a
implantação do Núcleo de Estudos, Alfabetização e Letramento, como oportunidade para
consolidar e ampliar as concepções educacionais do grupo de professores alfabetizadores.
Assim, a aproximação com os dados possibilitaram constatar, nas alocuções dos sujeitos, suas
percepções em relação ao processo vivido.
As quatro pesquisadoras que exercem nesse momento a função de orientadoras de
estudos nas formações continuadas em serviço da Secretaria Municipal de Educação de
Teresópolis, tiveram a oportunidade de fazer uma breve explanação dos objetivos da pesquisa
e da relevância da participação de todos os professores no estudo, além de garantir o
anonimato dos participantes, ressaltando o respeito aos profissionais envolvidos, assegurando
sua vontade sob forma de manifestação expressa, livre e esclarecida, de contribuir e
permanecer ou não na pesquisa.
Ao buscar a interpretação dos dados, ―o pesquisador parte das observações do
comportamento verbal e não verbal dos participantes, de seu meio ambiente, das anotações
que ele mesmo fez [...].‖ (MOREIRA, 2004, p. 15). Portanto, é indispensável, na pesquisa,
uma tomada de posição diante das interpretações observadas e no levantamento e análise dos
176 questionários aplicados para os professores alfabetizadores, que apresenta inicialmente
tópicos para a identificação pessoal e acadêmica dos professores alfabetizadores, destacando
sua função e tempo em que trabalha na instituição, todos com perguntas abertas e fechadas,
interrelacionadas, com objetivo de levar os participantes a refletirem sobre: a regularidade em
que participa deste tipo de formação; em quais modalidades de formação continuada; qual é a
sua carga horária de trabalho; quais são os meios que você utiliza para se atualizar sobre sua
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área de atuação como professor; quais resultados positivos e /ou dificuldades você observa
em sua prática; quais as temáticas você considera relevantes para serem abordadas durante as
formações continuadas em serviço; o que você considera importante para alfabetizar os
alunos; atualmente você utiliza algum método específico para alfabetizar seus alunos; se não
utiliza um método específico, como você alfabetiza os alunos; quais são as maiores
dificuldades que você encontra no processo de alfabetização; a partir dessa abordagem, foi
viabilizado registrar a concepção de alfabetização, formação e docência do grupo de
professores alfabetizadores.
A vantagem deste tipo de instrumento de coleta de dados é fornecer elementos para
uma análise qualitativa, pois o pesquisador pode obter resultados mais aprofundados sobre as
opiniões dos sujeitos da pesquisa, direcionando as perguntas de modo que não se afaste da
temática da investigação.
Após o processo da coleta dos dados, foi escolhida a análise de conteúdo que ―tem
como finalidade efetuar inferências, com base numa lógica explicitada sobre as mensagens,
cujas características foram inventariadas e sistematizadas‖ (VALA apud AMADO, 2014, p.
304).
Desse modo, a partir da coleta dos dados referentes aos questionários e as
observações nas formações continuadas dos professores alfabetizadores, foi possível fazer a
análise de conteúdo.
O questionário foi entregue no primeiro encontro das formações continuadas em
serviço aos professores alfabetizadores no mês de março a abril de 2019. Os dados mostram
que 176 professores alfabetizadores responderam o questionário dos 250 professores
alfabetizadores que compreendem os anos iniciais do Ensino Fundamental do município de
Teresópolis. Os 84 questionários que não foram preenchidos se dão em função do período de
transição da substituição dos professores alfabetizadores por contratos periódicos para o
cargo de professor do Ensino Fundamental do município de Teresópolis. Assim, a
aproximação com os dados possibilitaram constatar, nas alocuções dos sujeitos, suas
percepções em relação ao processo vivido durante os três encontros de formações
continuadas em serviço. Cada encontro de formação continuada em serviço se deu em grupos
de cerca de 30 professores alfabetizadores. Assim, cada etapa de formação continuada em
serviço foi concluída com cerca de 10 encontros que ocorreram com grupos distintos destes
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professores alfabetizadores, tendo o objetivo de estreitar as relações de identidade
profissional e promover interlocuções sobre a prática pedagógica, possibilitando a
aproximação e mediação dos saberes docentes.

O que revelam os dados iniciais
Os dados iniciais proporcionam uma visão clara em relação à concepção de
alfabetização dos professores e à necessidade das formações continuadas em serviço como
um processo que procura fomentar a ação docente como uma prática reflexiva e autoral,
possibilitando formas de reconstruir e repensar a educação deste tempo histórico-social, por
meio da introdução de conceitos e metodologias que se mostrem significativos/relevantes à
prática pedagógica nessa perspectiva do cotidiano escolar, para que o processo educacional
individual e/ou coletivo possa alcançar resultados com maior qualidade.
Considerando a importância do perfil dos atores envolvidos no processo de
formação continuada em serviço, os professores alfabetizadores, contribuíram para a
construção do cenário da pesquisa, apontando o seu perfil profissional de acordo com: idade;
sexo; tempo de atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental; formação acadêmica; a
regularidade em que participa de formações profissionais; meios de atualização profissional.
Os números expressos nas tabelas A e B representam o quantitativo de professores
alfabetizadores que assinalaram/registraram aquele item no questionário de pesquisa.
TABELA A – Perfil profissional
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Sexo

Faixa etária

Formação

Área de Formação

Até 25 anos
04

Doutorado
---

---

De 1980 a
1989
---

De 26 a 35
anos

Mestrado
----

---

De 1990 a
1999
16

Especializa
ção

Neurociências
Psicopedagogia

Ano
de
Conclusão

Carga
horária
de
trabalho
(semanal)

Tempo de atuação
como professor
alfabetizador

Até 5 anos
72

20h: 80
Mascul
ino
03

De 6 a 10 anos
44

46
De 36 a 45
anos
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84

De 46 a 55
anos

Graduação
57

46
Femini
no
173

Acima 56 anos
26

Ensino
Médio
16
Outros
(Ensino
médio)

Orientação
Pedagógica, entre
outras
Ed. Física
História
Letras
Matemática
Pedagogia
entre outras

De 2000 a
2009
65

De 16 a 20 anos
13

40h: 96
De 21 a 25 anos
13

Curso normal
Formação geral
Téc.
Contabilidade

De 2010 a
2019
95

Mais de 26 anos
11

19
Fonte: Organizado pelas autoras, 2019 a partir do questionário aplicado aos professores alfabetizadores do Município de
Teresópolis.

A tabela (A) foi organizada com as informações referentes ao perfil dos professores
alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis, permitindo traçar uma
identidade para esse grupo de profissionais, sendo possível situar e estabelecer relações entre
os perfis e os tempos históricos de formação desses sujeitos, percebendo a predominância de
professoras e não de professores lecionando no ciclo de alfabetização, podendo num outro
momento remeter a outra pesquisa. Destaca-se ainda que menos de 50% dos professores que
participam da pesquisa possuem curso de especialização em educação e que concluíram sua
última formação nesta década. E ainda, ressalta-se que mais da metade dos professores
alfabetizadores participantes da pesquisa têm dupla jornada de trabalho e possuem até 5 anos
de experiência profissional em alfabetização.
TABELA B – Modalidades, meios e regularidade de estudos para a formação profissional
Modalidades de Formação que
você participa:

Meios de atualização na área de como
professor

Grupos de Estudo
40
Palestras
87
Seminários
28
Cursos presenciais
67
Oficinas
72
Congressos
14

Internet
108
Leitura de periódicos e artigos
58
Cursos online
19

Regularidade
formações

Mensal: 43

Trimestral: 44
Troca de experiências entre os professores
em serviço
104
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Leitura de livros sobre alfabetização
25

Simpósios
15

Anual: 57

Fonte: Organizado pelas autoras, 2019 a partir do questionário aplicado aos professores alfabetizadores do Município de
Teresópolis.

Na tabela (B) pretendemos favorecer o entendimento da formação profissional na
perspectiva de que é uma necessidade, mas também se constitui como um investimento
pessoal, trazendo a ideia de que o professor precisa desenvolver a identidade profissional em
que a autonomia e a busca por conhecimento se tornem inerentes à prática docente. Nos itens
perguntados no questionário de pesquisa foi oferecido aos professores às várias modalidades
de formação continuada que eles dispõem regularmente e este item permitia que o
profissional assinalasse uma ou mais modalidades que participa. Observa-se que, de maneira
geral, encontramos um número maior de professores que buscam conhecimentos de forma
informal e individual, embora todos declarem que participam e se envolvem com alguma
forma de estudo em que ocorrem trocas de experiências, entre seus pares, no ambiente de
trabalho.
Dentre as discussões que propomos em nossa pesquisa corrente, trazemos para cena
a formação continuada e professores, a partir dos saberes e experiências cotidianos e à
busca de formação profissional de maneira pessoal, como uma necessidade ao trabalho
pedagógico e a constituição da identidade profissional.

Como corrobora Nóvoa (1995), ―a

formação de professores pode desempenhar um papel importante na configuração de uma
nova personalidade docente‖ (NÓVOA, 1995, p. 24), fomentando uma cultura profissional
no âmbito da atividade docente e de uma cultura organizacional no âmbito das escolas.
Ainda, Nóvoa afirma que
estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e
criativo sobre os percursos e os projetos com vista à construção de uma
identidade, que é também uma identidade profissional (...). A
formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou
de técnicas), mas sim através de um trabalho de refletividade critica sobre
as críticas e da construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso
é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da
experiência (NÓVOA, 1995, p. 25).

Desse modo, os dados proporcionam uma visão clara em relação entre o interesse e à
necessidade de atualização pedagógica como um processo que procura possibilitar novos
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conceitos e métodos na prática pedagógica e no cotidiano escolar, para que o processo
educacional individual ou coletivo possa alcançar resultados com maior qualidade.
Destacam-se na análise do questionário, em relação às vozes dos professores suas
considerações sobre a importância das formações continuadas em serviço que foram
organizadas em cinco categorias: a relevância das formações continuadas em serviço; as
temáticas que consideram importantes para serem abordadas durante as formações
continuadas; as concepções sobre alfabetização; quais os métodos e as metodologias
utilizadas; quais as maiores dificuldades enfrentadas no processo de alfabetização dos alunos.
Desta forma, a partir das alocuções dos professores alfabetizadores e do questionário
aplicado a cada professor alfabetizador, a formação continuada em serviço ganha papel de
destaque:
Considero a proposta das formações continuadas em serviço uma forma de
promover o pensar, o estudo sobre as práticas de alfabetização.
As formações continuadas em serviço possibilitam a participação ativa dos
professores no seu processo de aprendizagem.
A partir das formações continuadas em serviço podemos conhecer novas
propostas e aprender a compreender novas práticas pedagógicas.
Promove autonomia no processo de formação e na construção da prática
profissional.Colabora para formar professores a partir de novos paradigmas
educacionais, que entendam a importância e a necessidade de mudanças na
escola.
Tem nos feito refletir sobre nosso papel como especialistas em
alfabetização, não permitindo mais que qualquer pessoa nos diga o que
temos que fazer.
A importância da troca de experiências entre nossos pares nos permite
pensar e repensar as estratégias pedagógicas que utilizamos para alfabetizar
as crianças.

É interessante perceber que, em relação à formação continuada em serviço os
dados apontam para a relevância sistemática de acontecerem em lócus para planejar
estratégias de trabalho, que as práticas pedagógicas e o papel do professor como interlocutor
do processo de alfabetização precisam ser objetos de reflexão e ressignificação para que a
escola promova mudanças e se modifique para contribuir para o avanço de todos os alunos,
além da participação ativa de todos os professores alfabetizadores na partilha de saberes de
forma democrática e respeitosa.
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Em relação às temáticas que consideram mais interessantes a serem abordadas
durante as formações continuadas em serviço, à maioria dos professores alfabetizadores
elencam as seguintes temáticas
Temos a necessidade nas formações continuadas em serviço de refletir sobre
o processo de inclusão das crianças com necessidades educacionais
especiais, com práticas de alfabetização que possam garantir a
aprendizagem.
É preciso estudar mais sobre as intervenções pedagógicas que ajudem as
crianças avançarem na aprendizagem, principalmente as crianças com
dificuldades de aprendizagem.
Seria interessante abordar durante as formações continuadas temas como
neuroaprendizagens.
Estudar e aprofundar a metodologia dos Projetos de Trabalho.
Atividades diversificadas e as questões dos métodos de alfabetização.

Pôde se evidenciar que a necessidade de estudos sobre as temáticas elencadas são
demandas atuais do cotidiano da sala de aula, se traduzem como uma possibilidade de
fortalecimento das propostas pedagógicas e de ajuste das metodologias adotadas com as
necessidades apresentadas pelos alunos, além de oportunizar a superação das dificuldades que
vão aparecendo ao longo do processo educativo.
Ao serem indagados sobre as concepções de alfabetização, os professores
alfabetizadores responderam que
Acredito na alfabetização com base na perspectiva do letramento.
Proporcionar a criança uma aprendizagem de interação, identidade e
acompanhamento da sua realidade.
Construção do processo de leitura e escrita, utilizando todos os tipos de
linguagem.
Penso que alfabetização é o momento de desvendar os códigos da leitura, da
escrita e comunicação. É estar inserido na sociedade, observadas a sua
cultura e identidade.
É o processo contínuo onde o aluno tem possibilidade de interagir nas
diversas formas de linguagens e expressões, partindo das ações concretas do
dia a dia para as abstratas.
Alfabetizar é ser a ―ponte‖ para que o aluno alcance o letramento necessário
para a interação com a sociedade e sua realidade.
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É a construção do conhecimento vivo e ativo, através da linguagem oral,
escrita e linguagem corporal, onde se consiga estruturar tal construção de
forma proficiente.

Durante muito tempo, a alfabetização foi entendida como um simples encadeamento
dos fonemas, ou seja, como a aquisição de um modelo fundamentado na estrutura da relação
entre fonemas e grafemas, visão que já aparece, em parte, superada nas definições
apresentadas pelos professores alfabetizadores nesta pesquisa. Em uma sociedade formada
por uma parte significativa de pessoas analfabetas e marcada por reduzidas práticas de leitura
e escrita, a simples consciência fonológica que permitia aos sujeitos associar sons e letras
para produzir/interpretar palavras (ou frases curtas) dava a entender que era suficiente para
diferenciar o alfabetizado do analfabeto, nessa pesquisa os professores já apontam um
entendimento mais amplo sobre o processo a ser construído com os alunos. É assim que, em
um ensino mais contextualizado, percebe-se a ampliação da visão do professor em relação
aos sujeitos envolvidos nesse processo e também em relação aos objetos que tornam um
indivíduo alfabetizado e para desenvolver as habilidades que requerem o letramento. Destacase que os professores alfabetizadores trazem à luz de suas concepções de alfabetização o
entendimento do próprio contexto situacional de mundo nos mais variados segmentos.
Os depoimentos dos professores alfabetizadores apontam quais são os métodos e as
metodologias utilizadas no processo de alfabetização
Com base nos cursos e formação continuada aplico as intervenções
necessárias de acordo com o que o aluno precisa, utilizando vários métodos
de alfabetização.
Mesclo o trabalho com diferentes métodos de alfabetização (fônico, silábico
e palavração).
Trabalho a partir de textos, músicas e parlendas.
Busco a ênfase no método fônico, ajustando cada etapa de ensinoaprendizagem de acordo com o ritmo da turma.
Trabalho com tema gerador, metodologias ativas e interdisciplinaridade.
Utilizo vários métodos, porque cada um tem sua utilidade.
A sequência didática, gêneros textuais são excelentes estratégias
metodológicas para contextualizar os conteúdos a serem dados.
Atividades diversificadas como: jogos, alfabeto, atividades com o corpo,
análise linguística e leituras variadas.
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Um fator que aparece entre as respostas dadas pelos professores alfabetizadores, é
que aproximadamente 80% compreendem que o método deve ser utilizado de acordo com a
necessidade dos alunos e utilizam métodos variados. Porém, acabam utilizando com mais
frequência os métodos: fônico, silábico e palavração, apesar de ressaltarem que têm como
base para o trabalho pedagógico, diferentes textos; descrevem que as metodologias devem
estar pautadas na organização do trabalho e na tomada de decisões sobre o como fazer e o
como ensinar. Percebem-se ainda dificuldades na definição epistemológica, por parte dos
professores alfabetizadores, sobre a caracterização do que é método e metodologia, em alguns
questionários, apresentando-se de forma estreita e até se confundindo quanto ao que é um e
outro.
Nesse sentido, nota-se que os professores alfabetizadores, em suas respostas,
apresentam importantes indicadores de objetos de estudo para serem abordados durante as
formações continuadas, necessários para a formação do sujeito e para continuidade da
constituição da identidade do professor alfabetizador.
Verificou-se que as maiores dificuldades enfrentadas no processo de alfabetização
dos alunos são unânimes sendo que 90% dos professores alfabetizadores consideram que as
maiores dificuldades que criam barreiras no processo de alfabetização são:
A falta da participação dos pais na vida escolar dos filhos.
A frequência dos alunos.
A dificuldade de atendimento especializado aos alunos com algum tipo de
dificuldade de aprendizagem.
A falta do laudo médico para direcionar as estratégias pedagógicas com
alunos com dificuldades ou necessidades especiais.
Alunos com grande defasagem no processo de alfabetização.
A falta de valorização profissional gera a necessidade de trabalhar em
jornada dupla e falta maior tempo para me dedicar ao planejamento.

Nesse contexto, consideram que as formações continuadas em serviço de professores
alfabetizadores podem colaborar com práticas pedagógicas, possibilitando que alguns acertos
façam parte do percurso escolar.
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Pode-se verificar até o presente momento da pesquisa que a formação continuada em
serviço para os professores alfabetizadores, promovida pela Secretaria Municipal de
Educação de Teresópolis, possibilita que as concepções de alfabetização sejam pensadas,
discutidas, reelaboradas e colocadas em prática, pois colabora para que os professores
alfabetizadores se apropriem de um conjunto de novas estratégias, que é discutido para que,
com base na partilha de saberes, os campos teórico e prático sejam ampliados por todos os
integrantes.

Conclusão
Neste estudo foi possível trazer para o centro da discussão a formação continuada
em serviço de professores alfabetizadores, que ocorre ao mesmo tempo da implantação do
Núcleo de Estudos, Alfabetização e Letramento do município de Teresópolis, que têm a
oportunidade de promover e contribuir para uma concepção pedagógica crítica, em que a
formação docente está pautada num processo de democratização da escola que deve buscar a
reflexão sobre práticas pedagógicas, que contribuam para a luta contra o fracasso escolar,
permitindo o desenvolvimento da cidadania a partir de uma prática pedagógica reflexiva,
responsável e participativa.
Assim, a formação continuada em serviço do professor alfabetizador é entendida nesta
pesquisa, como um movimento, não de compensação das lacunas de formação, mas como o
exercício de um direito profissional contínuo em diferentes momentos e em diversos
formatos.
Dessa forma, com a implantação do Núcleo de Estudos, Alfabetização e Letramento
pretende-se garantir uma política pública de formação continuada no município de
Teresópolis, favorecendo os processos de constituição da identidade docente, o
monitoramento reflexivo do processo de alfabetização e os direitos de aprendizagem dos
alunos.
Ainda nesse espaço formativo, procura-se atender aos anseios destes docentes, de
forma que a formação continuada em serviço de professores alfabetizadores se traduza como
uma possibilidade de fortalecimento das propostas pedagógicas e de ajuste das metodologias
adotadas com as necessidades apresentadas pelos alunos, além de oportunizar a superação das
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dificuldades que vão aparecendo ao longo do processo educativo e permita o
desenvolvimento profissional, individual e coletivo do professor alfabetizador, acontecendo
num processo dialógico e respeitando as múltiplas vozes desses profissionais da educação.
Nesse sentido, a formação continuada aparece fortemente ancorada na necessidade de
aproximar os saberes científicos dos saberes da experiência do cotidiano da sala de aula,
tendo a escola como lócus de formação. Os professores, por fazerem parte do mesmo campo
de pesquisa, apresentam formas parecidas de conceber a formação continuada em serviço ao
longo da carreira, participando dos programas de formação continuada em serviço que
possibilitam que se apropriem de um conjunto de novas estratégias pedagógicas, que é
discutido durante os encontros no lócus de trabalho para que, com base na partilha de saberes,
o campo teórico e prático seja ampliado por todos os integrantes. O fato de unir professores
para construir um ambiente de aprendizagem coletivo, através da implantação do Núcleo de
Estudos, Alfabetização e Letramento, leva-se a entender a importância de uma cultura na
escola voltada para a contínua aprendizagem da docência necessária para a formação do
sujeito e para continuidade da constituição da identidade do professor alfabetizador.
Dentro desse contexto, foi possível inferir que os professores alfabetizadores do
município de Teresópolis demonstram que suas práticas são advindas, em sua maioria, de
experiências passadas pelo processo de formação continuada em serviço, que acontece desde
ano de 2013 pela Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis com base no Pacto
Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
Dessa forma, foi possível observar, nas alocuções e nas respostas do questionário
preenchido pelos professores alfabetizadores, o destaque dado à sistemática formação
continuada em serviço, em que consideram que estes momentos de formação no lócus de
trabalho são imprescindíveis para a partilha, a troca de experiências e por uma nova
perspectiva

para a transformação dos processos escolares por meio de um currículo

integrado, que aproxima a escola do aluno e busca o ajuste da prática pedagógica aos desafios
sociais, culturais e econômicos da sociedade contemporânea. Além de favorecer a
constituição do professor, enquanto sujeito que interage com outros sujeitos e constroem e
desconstroem conhecimentos a respeito de seu trabalho profissional.
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Nesse sentido, pôde-se concluir que a formação continuada de professores
alfabetizadores contribui para uma nova proposta de educação comprometida no sentido
político, ético e democrático.
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Diagnóstico e Estimulação dos níveis de escrita
Elaine Cristine Gonzaga Benedetto
Juliana Wardil Vasconcelos
FONOHOSP/FUMEC

Resumo: Compreender o desenvolvimento do indivíduo e como se dá o processo de aquisição da
leitura e da escrita é fundamental para a formação do professor alfabetizador, pois, dessa forma ele
poderá criar possibilidades de estimulação para a construção de conhecimentos. O objetivo do
presente estudo é compreender os níveis de escrita, para que seja realizada a intervenção adequada na
apropriação do sistema de escrita alfabética. O texto tem a proposta de descrever os níveis da escrita e
a importância do diagnóstico e estimulação por meio de uma pesquisa bibliográfica, que será feita
com base em artigos, livros e revistas, que contribuem para a construção do referencial teórico dessa
pesquisa. Para a construção das intervenções, serão utilizados os referenciais teóricos e a experiência
das autoras como professoras alfabetizadoras.

Palavras-chave: Alfabetização. Diagnóstico. Estimulação.

Introdução
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Segundo Soares (1999), pode-se considerar alfabetizada uma pessoa que se
apropriou do sistema de escrita da língua, o que significa que ela é capaz de ler e escrever.
Para a autora, a alfabetização é um processo e o letramento é uma condição ou estado em que
o indivíduo se encontra.
Nesse sentido, a alfabetização e o letramento não são duas palavras que
propriamente se opõem, mas, que se complementam, conforme destaca a autora:

Alfabetização é um processo, letramento, é um estado. Esta é a distinção
que eu faço no seguinte sentido: a própria estrutura da palavra alfabetização
mostra que ela é um substantivo com sufixo ção, que vem de um verbo
com sufixo izar. O sufixo izar significa transformar em. O resultado deste
processo é uma pessoa alfabetizada, que adquiriu o domínio do sistema
ortográfico. Se essa pessoa usa esta habilidade de ler e escrever e se
envolve nas práticas sociais de leitura e escrita se realmente não só as lê,
mas compra livros, lê jornal, lê revistas, é capaz de escrever um
requerimento, não precisa pedir a ninguém para escrever para ela, usa a
escrita em situações em que a escrita resolve os nossos problemas, então
esta pessoa atingiu o letramento. (SOARES, 1999, p.29)

Assim, alfabetização envolve o processo de ensinar uma pessoa a ler e a escrever, ou
seja, compreender o sistema de escrita alfabética. Já o letramento retrata o processo de uso
desse sistema nas práticas sociais para a resolução de problemas (SOARES, 1999).
Freire (1997), conforme citado em Menezes e Santiago, atribuiu a alfabetização à
função e à possibilidade que o sujeito tem de organizar reflexivamente seu pensamento,
desenvolver consciência crítica e se introduzir num processo real de democratização da
cultura e de libertação.
Diante do exposto, o problema dessa pesquisa é: como estimular as crianças a
evoluir nas suas hipóteses de escrita?
O objetivo do presente estudo é compreender os níveis de escrita, para que seja
realizada a intervenção adequada na apropriação do sistema de escrita alfabética.
Apresentaremos uma discussão acerca do diagnóstico de escrita e das estratégias adequadas
para estimulação em um dos níveis de escrita propostos por Ferreiro e Teberosky (1986).
A curiosidade da criança em descobrir o significado da leitura começa muito cedo.
Desde a mais tenra infância, o menino ou a menina é um ativo leitor do mundo, e se
transforma em um leitor de textos quando estes lhes são apresentados de forma natural e
quando conta com um mediador eficiente para facilitar sua aprendizagem.
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Desse modo, quanto mais amplo e variado for o contato do indivíduo com a
linguagem escrita, maiores serão suas oportunidades para descobrir as regularidades desta,
bem como para se familiarizar com suas características específicas. Ou seja, quanto maior o
grau de letramento, maiores e melhores serão as possibilidades de exercer as práticas sociais
que usam a escrita.
De acordo com Lima (2006), para se apropriar da escrita é preciso compreender o
sistema de escrita alfabética. E esse processo vai além de saber escrever, pois ele faz parte da
formação da cidadania e é um direito de todo ser humano. Nesse contexto, a escrita é vista
pela autora como um elo de socialização e de comunicação entre as pessoas. Vale destacar
que, por muito tempo, essa visão da construção de hipóteses de escrita foi desconsiderada,
conforme afirma Ferreiro, a seguir.
No caso do desenvolvimento da leitura e escrita, a dificuldade para adotar o
ponto de vista da criança foi tão grande que ignoramos completamente as
manifestações mais evidentes das tentativas infantis para compreender o
sistema de escrita: as produções escritas das próprias crianças. Até poucos
anos, as primeiras tentativas de escrever feitas pelas crianças eram
consideradas meras garatujas, como se a escrita devesse começar
diretamente com letras convencionais bem traçadas. (FERREIRO, 1992, p.
68)

De acordo com a psicogênese da língua escrita e a aprendizagem pela interação entre
o aprendiz e a escrita mediada, por meio de experimentações de escrever e ler, a criança
expressa suas hipóteses de escrita, ou seja, reflete sobre o seu funcionamento. Nesse
contexto, o aprendiz possui conhecimentos prévios sobre a escrita, e evolui por meio de
conflitos cognitivos, entre a ideia que tem da escrita e as estimulações do meio, conforme
Ferreiro (1995), citado em Silva (2016):

A alfabetização não é uma questão de sondar as letras, repetindo-se mais e
mais as mesmas cadeias de letras numa página, ou aplicando testes de
leitura para assegurar-se de que a alfabetização comece com todas as
garantias de sucesso. Com esse entendimento, os professores começam a
pensar de outra maneira e respondem de maneira diferente às respostas das
crianças, às questões das crianças, às interações das crianças e às produções
das crianças. Os professores passam a descobrir que as crianças são tão
inteligentes, ativas e criativas no campo da escrita/leitura quanto na
matemática. (FERREIRO, 1995, p. 33 apud SILVA, 2016).

Para que o professor consiga intervir de forma adequada no desenvolvimento da
alfabetização e aquisição da escrita das crianças, ele precisa conhecer e diagnosticar sobre
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como os alunos compreendem a escrita, ou seja, quais são suas hipóteses. Só assim ele
conseguirá atuar com eficácia nesse processo.

1- Diagnóstico de escrita
Realizar um bom diagnóstico de escrita requer alguns cuidados. O primeiro deles é
compreender de forma clara quais as especificidades de cada nível de escrita. Pois,
Em uma visão construtivista o que interessa é a lógica do erro: trata-se às
vezes de ideias que não são erradas em si mesmas, mas aparecem como
errôneas porque são sobre generalizadas, sendo pertinentes apenas em
alguns casos, ou de ideias que necessitam ser diferenciadas ou coordenadas,
ou, às vezes ideias que geram conflitos, que por sua vez desempenham papel
de primeira importância na evolução. (FERREIRO, 1992, p.82 e 83)

Na fase pré-fonológica, ou seja, antes das crianças compreenderem que a escrita
representa os sons da fala, a criança vivencia algumas hipóteses de escrita. Na fase icônica, a
criança entende que escrever é a mesma coisa que desenhar, por isso, é comum que as
crianças representem por desenho o objeto da escrita. Na garatuja, a criança compreende que
escrever é imitar a escrita do adulto, por isso, nessa fase elas imitam com rabiscos o
movimento da escrita do adulto. Na fase pré-silábica a criança já compreende que se usa letra
para representar à escrita, mas, qualquer letra serve e em qualquer quantidade.
Já na fase fonológica a criança relaciona que a escrita tem relações com o som da fala.
Assim, na fase silábica, a criança compreende que escrever é representar sons da fala e que
tais sons podem ser segmentados em sílabas. A fase silábica divide-se em duas hipóteses,
conforme apresentamos na figura 1.)
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Figura 16: Nível silábico da leitura e escrita
Na fase alfabética, a criança vivencia um período de transição no qual trabalha
simultaneamente com duas hipóteses: a silábica e a alfabética na mesma palavra. Assim, ora
ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, ora representa as unidades sonoras menores, os
fonemas. Nessa fase, a criança já consegue identificar a maioria dos fonemas, sejam vogais
ou consoantes.
Para que a criança escreva de forma alfabética, ela precisa registrar todos os sons
presentes na palavra. É importante considerar que muitas palavras não atendem à grafia
correta, mas aos sons pronunciados, como por exemplo a escrita de chuva/xuva.
Para apropriação do sistema de escrita, de acordo com Brasil (2013) a criança deve
compreender as seguintes propriedades:
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Figura 17: Propriedades do SEA1
Após o professor compreender os aspectos essenciais de cada hipótese de escrita é
importante que ele tenha clareza sobre a importância de se conhecer - diagnosticar - o nível
de escrita da criança.
É importante destacar que o objetivo do diagnóstico é descobrir as hipóteses das
crianças sobre a escrita. E para tanto, faz-se necessário buscar instrumentos adequados e
eficazes. Tais instrumentos precisam possibilitar uma coleta de dados individual, ou seja, é
importante que cada criança seja avaliada individualmente para que o professor consiga
observar o que ela já construiu acerca da escrita.
Sobre esse diagnóstico é importante compreender que:
a sondagem é um dos recursos de que o professor dispõe para conhecer as
hipóteses que os alunos ainda não alfabetizados têm sobre a escrita
alfabética. [...] Por meio da sondagem podemos perceber se o aluno faz ou
não relação entre a fala e a escrita e, se faz, de que tipo é a relação
(BRASIL, 1999, p.65)
1

Fonte: Brasil, 2013, p. 13.
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Um instrumento muito utilizado é a escrita espontânea, por meio da qual o professor
mostra algumas imagens e pede para a criança escrever da forma que ela ―acha que se
escreve‖. Silva (2012) destaca a relevância dessa atividade para a sondagem:
Essa avaliação inicial me permite acompanhar os avanços na apropriação do
sistema de Escrita alfabética durante todo o ano. A sondagem inicial foi
realizada através de uma atividade feita individualmente com a produção
espontânea de uma lista de palavras do mesmo grupo semântico (SILVA,
2012, p.27, apud SOUZA, 2013).

Nesse instrumento, sugere-se que se utilize palavras com mesmo campo semântico,
pois isso auxilia a criança a contextualizar sua escrita. A figura a seguir mostra o exemplo de
uma escrita espontânea com elementos que pertencem ao campo semântico ‗festa junina‘.

Figura 18 - Escrita espontânea2
Além desse aspecto, é importante que a escrita espontânea seja formada por palavras
com diversas formações de sílabas (canônicas e não canônicas), buscando verificar quais sons
a criança de fato já consegue registrar. Brasil (1999) sistematiza esse processo da seguinte
forma:

2

Fonte: arquivo das autoras.
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a) a relação de palavras deve-se iniciar com um polissílabo e acabar com
um monossílabo;
b) não deve haver repetição de letras nas palavras;
c) não se deve repetir as palavras ―silabando‖;
d) cada palavra escrita deve ser imediatamente acompanhada pela leitura
do aluno;
e) é importante que o professor registre a escrita e a leitura do aluno, bem
como outras informações que julgue relevantes, em uma folha à parte;
f) na elaboração da frase, deve-se utilizar pelo menos uma das palavras
que pertencem à relação, para que se possa observar se há estabilidade
na escrita (BRASIL, 1999, p.66).

Ainda sobre o diagnóstico, é importante destacar que é uma fase na qual o aluno
deve mostrar ao professor o que pensa sobre o sistema de escrita alfabética. Isso requer que
ele escreva sem a intervenção do professor, ou seja, da maneira como acredita que as palavras
devem ser escritas. Assim, no momento do diagnóstico, é importante que, caso o professor
leia, ou dite ao aluno uma palavra, que ele não evidencie a separação das sílabas.
Vale destacar que para auxiliar o diagnóstico do professor, após a escrita das
palavras, a criança deverá ler em voz alta. Essa leitura ajuda o professor a verificar como ela
está pensando a respeito das propriedades do sistema de escrita alfabética.
O diagnóstico é o ponto de partida para pensar estratégias de intervenção. Sendo
assim, de nada adianta o professor saber o que os alunos já conhecem sobre a escrita, se não
for para direcionar uma intervenção. É importante considerar que o diagnóstico não deve ser
realizado somente no início do ano letivo, mas, de forma frequente, na perspectiva de
monitoramento da evolução da escrita.
Souza (2013) destaca um aspecto importante acerca do diagnóstico da escrita,
alertando que:
conhecer os estágios da escrita segundo Ferreiro, tem apenas uma função,
saber identificar em que hipótese o educando se encontra para que o
professor possa fazer as mediações corretas para que o mesmo possa evoluir
na sua escrita. Em virtude dessas considerações é importante lembrar que os
níveis não existem para rotulá-los, mas para que o professor possa conhecer
as dificuldades que o educando possui e como intervir de forma correta e de
que forma conduzir esse processo, para que o ensino-aprendizagem aconteça
com sucesso. (SOUZA, 2013, p.12-13)

Nesse sentido, após o diagnóstico de escrita, é importante que o professor elabore
intervenções coerentes com cada hipótese de escrita Para isso, deve elaborar atividades de
estimulação da criança, de forma a levá-la a evoluir na escrita.
1335

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

1.2 Atividades de estimulação da escrita
Conforme discutido no item anterior, não faz sentido diagnosticar se não for para
intervir. Assim, esse tópico apresentará uma reflexão sobre a relevância em utilizar atividades
adequadas para desafiar as crianças a questionar as suas hipóteses.
Para tanto, é preciso ter clareza sobre o que a criança já sabe sobre a escrita. Uma
criança que esteja na fase pré-silábica, já possui noção de que se escreve com letras, mas
ainda pensa na palavra como um bloco único. Para que essa criança saia dessa condição de
escrita é preciso desafiá-la com atividades que possibilitem a percepção de que uma palavra
se divide em sílabas e ir ampliando a intuição sobre a forma de representação do som de cada
sílaba.
Para Brasil, (2013) o principal desafio de uma criança pré-silábica é perceber que
existe uma relação entre os sons da fala e seus registros escritos. Esse fato, dentre outros,
também é evidenciado na Coletânea hipóteses de escrita (2014), em que no nível pré-silábico,
os alunos enfrentam alguns conflitos, como por exemplo,
Que sinais eu uso para escrever palavras? Conhecer o significado dos sinais
escritos. As categorias linguísticas (letras, palavras, frases e textos) não são
claramente definidas. Seus significados são misturados, portanto há
necessidade de trabalharmos simultaneamente para que os alunos se
familiarizem com eles e comecem a esboçar a distinção para cada um deles.
(COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA, 2014, p.9).

Nessa fase é relevante que o aluno memorize como se escrevem algumas palavras,
mesmo que não compreendam ainda sua formação. Quando os alunos estiverem na fase
silábicas, esse conflito só enriquecerá e isso enriquecerá o trabalho da alfabetização. Nesse
nível, as palavras são geralmente analisadas por meio do número de letras, as letras iniciais
ou finais, a ordem das letras, o tamanho e a posição da palavra. O estudo da palavra deve
começar com a memorização global de palavras, com a relação do objeto ou a figura com a
palavra escrita.
O trabalho com atividades voltadas para a consciência fonológica ajuda a
criança perceber que as palavras que começam ou terminam com o mesmo
som tendem a ser escritas de forma semelhante. Para isto, o uso de textos
como parlendas, trava-línguas, músicas conhecidas pelas crianças, cordéis e
poemas, pode ajudar bastante. (COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA,
2014, p.9).
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Após as atividades de estimulação, espera-se que as crianças consigam avançar para
as seguintes habilidades: diferenciar o desenho da escrita; reconhecer que as letras
desempenham um papel na escrita; compreender a vinculação do discurso oral com o texto
escrito; perceber as letras e seus sons; estabelecer macrovinculações do que se pensa com o
que se escreve, superando critérios do pensamento intuitivo; identificar e escrever o próprio
nome; identificar o nome dos colegas; perceber que usamos letras diferentes em diferentes
posições. (COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA, 2014, p.9).
No nível silábico, as crianças supõem que a escrita representa a fala e que a menor
unidade de língua seja a sílaba; para cada fonema, usa-se uma letra para representá-lo; tentase fonetizar a escrita e atribuir ou não valor sonoro às letras; podem ser usadas muitas letras
para escrever e ao fazer a leitura, apontar uma letra para cada fonema; ao escrever frases,
pode-se usar uma letra para cada palavra (COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA, 2014).
Assim, pode-se afirmar que o que define o nível silábico é a segmentação
quantitativa das palavras em tantos sinais gráficos quantos são as vezes que se abre a boca
para pronunciá-las.
Os conflitos vivenciados pelas crianças nessa fase referem-se ao fato de a escrita
estar vinculada ao som das partes da palavra e o ajuste entre a escrita à fala Além de
compreender qual a quantidade mínima de letras necessárias para a escrita das palavras
(COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA, 2014).
Um conflito que deve se instaurar nos níveis pré-silábico e o silábico deve ser a
compreensão da estabilidade da escrita das palavras, isto é, a constatação de que uma palavra
é escrita sempre da mesma maneira, com as mesmas letras e numa mesma ordem.
(COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA, 2014).
A estimulação de um aluno que está no nível silábico deve se pautar no trabalho com
atividades que levem a criança a perceber e representar todos os fonemas presentes nas
sílabas.
No nível silábico-alfabético as crianças nessa fase de escrita partem do pressuposto de
que se trata da superação da hipótese silábica, pois, nessa fase a criança compreende que a
escrita representa os sons da fala e percebe a necessidade de mais de uma letra para a maioria
das sílabas.
A hipótese silábica alfabética também não satisfaz o aluno e ele continua na
busca incansável de construção e superação de hipóteses e somente quando
alcança a fonetização da sílaba, ou seja, percebe a constituição alfabética
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sente-se melhor. No entanto, essa fonetização não é instantânea ou
definitiva, pois é comum os alunos escreverem ora com silabas completas,
ora de forma silábica. Nesse momento, a principal característica é o
reconhecimento do som da letra. (COLETÂNEA HIPÓTESES DE
ESCRITA, 2014)

Nesse período, as crianças já reconhecem o som das letras, são capazes de dar ênfase
à escrita do som só das vogais ou só das consoantes, atribuir o valor do fonema em algumas
letras e passam a fazer a leitura termo a termo e não de forma global (bloco único). Além
disso, conseguem combinar vogais e consoantes numa mesma palavra numa tentativa de
combinar sons, sem tornar ainda, sua escrita socializável. (COLETÂNEA HIPÓTESES DE
ESCRITA, 2014)
A estimulação adequada para esse nível deve colocar a criança promover os seguintes
‗conflitos‘: como fazer a própria escrita ser lida por outras pessoas? Como separar as
palavras na escrita se isso não ocorre na fala? Como adequar a escrita à quantidade mínima
de caracteres?
Ao chegar ao nível alfabético, o aluno já compreendeu as propriedades do sistema
de escrita alfabética, mas, ainda apresentará inúmeras dificuldades em relação às questões
ortográficas. Quanto a isso, Ferreiro; Teberosk (1999) destacam a importância em ―fazer essa
distinção, já que amiúde se confundem as dificuldades ortográficas com as dificuldades de
compreensão do sistema de escrita‖.
A estimulação de um aluno em nível alfabético deve ser no sentido de levá-lo a
perceber que existem fonemas que são representados por letras diferentes, de forma a ampliar
o estudo para as regularidades ortográficas.
O trabalho com a ortografia deve ser visto como uma construção processual,
orgânica e sequencial. Vale destacar que o trabalho com as regularidades e irregularidades
exige intervenções diferentes, levando os alunos a compreenderem os casos regulares da
norma ortográfica (aqueles que têm regras) e a tomar consciência daqueles casos que não têm
regras (irregularidades) e que, portanto, precisam ser memorizados.
Vale destacar também que ditados, cópia, treinos e memorização sem reflexão das
regras não auxiliam os alunos a refletirem sobre a ortografia, apenas constatam se sabem ou
não escrever corretamente e os incentivam a adotar uma atitude mecânica e passiva diante da
norma ortográfica. (BRASIL, 2013).
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1.3 Diferentes níveis na mesma turma: como lidar?
Ensinar crianças de níveis diferentes em sala de aula não é uma tarefa fácil e merece
atenção especial. Há necessidade de um trabalho mais sistemático, envolvendo estratégias
para lidar com a diversidade e dar atenção individualizada às crianças, pois o foco é a
alfabetização de todos. Chegar a uma hipótese alfabética não é sinônimo de estar
alfabetizado.
O professor deve conhecer o desenvolvimento dos alunos para planejar de acordo com
a especificidade de cada um e estar consciente de que eles não irão aprender da mesma forma
nem mesmo ritmo.
Para atender a essa diversidade em sala de aula, que é um desafio, o professor poderá:
 pensar em atividades significativas para atender a todos;
 organizar a turma em diferentes grupos, com objetivos específicos;
 reforço escolar durante o turno escolar;
 realizar um trabalho individual com os alunos que não dominam o sistema de escrita
alfabética;
 propor uma atividade da qual cada um pode participar como puder e quiser, como por
exemplo, contação de história, na qual cada criança pode escolher o que irá fazer;
O processo de alfabetização é complexo e deve permitir que o aluno seja capaz de
produzir e ler textos com autonomia, por isso é fundamental o desenvolvimento dos alunos
com o apoio e olhar do docente para suas dificuldades. , Para ensinar as crianças a ler é
preciso realizar atividades diversificadas e que atendam a diferentes finalidades. Segundo o
caderno do ano 3, da unidade 07 do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa,
―em todos os tipos de situações é importante decidir sobre agrupamentos, de modo a garantir
que todos os alunos estejam pensando a respeito do SEA‖. (BRASIL, 2012, p.22)
Trabalhos diferenciados, como aulas expositivas, também ajudam bastante. O
professor separa as crianças em grupos, de modo que, em cada um deles, haja alunos com
facilidades e dificuldades. Primeiramente, a professora distribui tarefas fáceis para um grupo
e difíceis para outro, depois inverte. Apresentar atividades diversificadas é uma possível
solução para que a turma esteja alfabetizada até o fim do ano. Enquanto um grupo realiza as
atividades fáceis com autonomia, o professor pode ajudar o grupo com mais dificuldade.
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A ideia de propor a interação entre os alunos com diferentes graus de aquisição da
leitura e escrita, se espalhou pelo mundo a partir da década de 1980, quando os estudos da
psicolinguista argentina Emilia Ferreiro se espalhou pelo mundo. Organizar a turma em
duplas ou em pequenos grupos é uma boa estratégia de ensino. Para ela, esse tipo de trabalho
possibilita uma reciprocidade no aprendizado.
Para que avancem para uma etapa posterior na aprendizagem, algumas
crianças, quando estão prestes a compreender e assimilar o conteúdo,
precisam de um estímulo a mais, de um auxílio externo ou mediação. Isso é
o que o psicólogo russo Lev Vygotsky chamou de contribuição de avanço na
zona de desenvolvimento proximal. (FERREIRO, apud SOUZA e BECHO,
2012)

Segundo Vygotsky, complementa essa autora, ―a zona de desenvolvimento proximal
consiste em um conjunto de habilidades não consolidadas, mas que poderiam ser
desenvolvidas sob certas condições, como na presença de intervenções de colegas e
educadores‖, assim nos diz Ferreiro, conforme citado em Souza e Becho. (2012). Na prática,
implica que, quando trabalham em grupo, alunos que já consolidaram algumas aprendizagens
e habilidades cognitivas poderão funcionar como mediadores e auxiliar no avanço de colegas
que ainda não as desenvolveram ou que se encontram em fase de transição na aprendizagem.
A heterogeneidade na sala de aula é algo natural e inevitável, uma realidade que é
um grande desafio para o professor, pois deve criar possibilidades para a alfabetização e
letramento de todos seus alunos.
Uma estratégia que é bastante utilizada e estimula bastante os alunos é criar situações
com as quais os alunos aprendam e ensinem uns aos outros. Segundo Vygotsky:
Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes. (VYGOTSKY, 1991, p. 45, apud MACIEL, 2000, P. 70.)

A relação estabelecida com a professora e alunos mais experientes proporciona um
momento de grande avanço para esses alunos, haja vista que com a colaboração destes, eles
conseguirão futuramente realizar sozinhos, atividades que antes não eram possíveis realizar
sem ajuda. Essa relação é extremamente importante no processo de ensino aprendizagem.

Considerações finais
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Com o presente estudo foi possível concluir que o professor deve conhecer como se
dá o processo de aquisição da leitura e da escrita, pois é fundamental para que os alunos
avancem. Antes de realizar uma atividade, é importante que o professor tenha realizado um
diagnóstico, por meio de instrumentos eficazes para o levantamento de informações
adequadas sobre o estado de conhecimento da criança. E, com base nesse diagnóstico,
selecione atividades adequadas para a estimulação das habilidades desejadas.
O professor tem papel essencial no processo, pois ao compreender como funciona o
desenvolvimento da escrita, ele beneficia o avanço do aprendiz em cada nível do processo.
Portanto é importante que o professor compreenda a psicogênese da escrita, para realizar um
trabalho eficaz diante de crianças com níveis de escrita diversificados.
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Resumo : Sabemos que há diversas concepções de letramento científico e seus desdobramentos,
inclusive grande discussão acerca da distinção entre letramento científico e alfabetização científica,
mas aqui nos detemos no conceito letramento científico como a capacidade de fazer uso dos
resultados da ciência e saber aplicá-los em práticas sociais. Utilizamos conteúdos teóricos mais
recorrentes, como proposto por SOARES (2003), MOTTA-ROTH (2011), SANTOS (2007), entre
outros. Este artigo tem como objetivo apresentar de que forma um grupo de oito licenciados em
Biologia, receberam o conceito de letramento científico durante a sua formação docente, a forma que
lidam com o tema em sala de aula e suas opiniões sobre a importância da efetivação de uma formação
voltada para a aplicação de conceitos teóricos na prática social. Para isso, foi utilizado um
questionário para análise das respostas com intento de agregar valor a importância e necessidade do
professor apoderar-se do conceito do letramento científico. Essa pesquisa promove a reflexão e
discussão da questão do desenvolvimento e expansão do letramento científico durante a formação
docente e expõe a contribuição de como um grupo de professores estimula seus alunos a
desenvolverem a formação deste pensamento.

Palavras-chave: Letramento científico. Alfabetização científica. Professores de Biologia.
Introdução
O termo ―letramento‖ surge, no Brasil, na segunda metade dos anos 80 e uma de suas
primeiras ocorrências está em um livro da autora Mary Kato (1986), a qual diz acreditar que a
língua culta falada é consequência do letramento. Logo em seguida, Tfouni (1988), faz uma
comparação entre alfabetização e letramento, que torna essa palavra mais escrita e falada no
meio dos especialistas da língua. Este termo trata-se da versão para o português da palavra da

3

Embora este artigo não se insira diretamente nas temáticas propostas pelo IV CONBALF, mas pela ampla
compreensão que se dá ao termo letramento foi aceito pelos pareceristas.
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língua inglesa literacy. De forma curiosa, o termo illiteracy já se encontrava nos dicionários
ingleses desde 1660, mas apenas no final do século XIX surge literacy, devido a fatores
sócio-econômico-culturais (SOARES, 1999).
Para Soares (1999), uma das pesquisadoras pioneiras sobre o assunto no Brasil,
letramento é ―o resultado da ação de ensinar ou 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‖.
Após o advento do conceito de letramento, este foi expandido para outros âmbitos
como o ensino de ciências, tecnologias e inclusive a matemática. Diante da velocidade
acelerada do desenvolvimento das tecnologias e linguagens dos últimos anos, torna-se
necessário desenvolver a capacidade de interação e compreensão da forma que a ciência se
infiltra no nosso cotidiano e adentra nosso modo de pensar e se expressar. A prática do
letramento científico é justamente a competência de utilizar o conhecimento científico para
explicar fenômenos científicos e chegar a conclusões com embasamento científico
(MAMEDE; ZIMMERMANN, 2007).
Devido a certa complexidade do termo, letramento científico, encontramos hoje na
literatura nacional autores que adotam expressões diferentes, porém com a mesma semântica.
Alguns utilizam ―letramento científico‖ (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2007), (SANTOS;
MORTIMER, 2001), outros tomam a ideia por ―alfabetização científica‖ (BRANDI;
GURGEL, 2002), (AULER; DELIZOICOV, 2001), (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001),
(CHASSOT, 2000) e ainda há os que adotam o termo ―enculturação científica‖,
(MORTIMER; MACHADO, 1996). De certa forma, essa falta de oficialização do termo,
pode acarretar equívocos no instante que o professor deseja introduzir o conceito em salas de
aula.
Segundo Soares (1999), o termo ―alfabetização‖ geralmente é utilizado com caráter
mais limitante da ação de ensinar a ler e a escrever, por outro lado o termo ―letramento‖ se
localiza na condição do indivíduo ser capaz não somente de ler e escrever, mas desenvolver e
exercer práticas sociais que originam da escrita.
Ainda explicitando a opinião de pesquisadores do tema, Mamede e Zimmermann
(2007) sugerem que o ―letramento‖ desponta como uma alternativa para o uso de
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―alfabetização‖. Descrevem ainda, que os dois são referentes à capacidade de se colocar a
vida diante da sociedade científica e tecnológica. Por outro lado, categorizam que a diferença
entre eles seria que a alfabetização científica tem como foco a aprendizagem dos conteúdos e
linguagem científica, enquanto o letramento científico concerne o uso do conhecimento
científico num contexto sócio histórico específico e cotidiano do indivíduo.
Para Santos (2007), é importante usar os termos ―alfabetização científica‖ e
―letramento científico‖ de maneiras diferentes, pois segundo o autor, do ponto de vista
acadêmico, alfabetização científica acontece quando o indivíduo tem domínio da linguagem
científica, enquanto o letramento está conectado ao uso do conhecimento científico na prática
social. De maneira geral, apesar das diferentes formas de nominação, observa-se entre os
pesquisadores o mesmo intento de ensino de ciências, voltado para a formação de uma
comunidade capacitada de usar a ciência como alicerce para escolhas e opiniões.
Uma breve categorização do termo.
Shen (1975) categorizou o letramento científico em: letramento científico prático,
letramento científico cívico ou letramento científico cultural. Considerou que o letramento
científico prático ocorre quando o indivíduo utiliza a ciência para resolver questões como de
saúde e sobrevivência. Já o letramento científico cívico, estabeleceu sendo aquele processo
em que o cidadão tem posse de conhecimentos científicos que o possibilita ser mais
consciente em relação ao mundo, a ciência e as questões relacionadas a ela, podendo assim
participar mais efetivamente de momentos importantes na sociedade. E, por fim, considerou o
letramento científico cultural, sendo aquele originado pela aspiração do indivíduo pelo
universo da ciência como forma de admiração.
Essa classificação foi atualizada vinte anos depois por Shamos (1995), quando quis
evidenciar que essas diferenças poderiam também ser consideradas de maneira graduada em
graus de complexidade: Letramento Científico Cultural - Maneira mais simples de considerar
o letramento, referindo-se a interpretação de informações básica; Letramento Científico
Funcional - Momento em que o indivíduo tem o conhecimento da ciência como um todo e é
capaz de se comunicar, ler e escrever utilizando termos da ciência, não necessariamente
técnicos, mas significativos; O ―verdadeiro‖ Letramento Científico - Acontece quando o
indivíduo tem o conhecimento científico dos principais processos da ciência, como
1345

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

acontecem seus estudos e a importância do experimento na ciência. Este indivíduo sabe
reconhecer o valor do questionamento, do raciocínio analítico e provas objetivas.
No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologias (MCT)
em busca de desvendar a percepção pública sobre a ciência, mostrou que o conhecimento
científico é pouco ou nada expandido entre a população. De acordo com o trabalho de MottaRoth (2011), que entrevistou brasileiros a partir de 16 anos provenientes de diferentes
camadas sociais, sobre variados temas, como por exemplo: grau de participação em eventos
de divulgação; frequência de visitação a museus de ciência; opinião acerca da influencia da
mídia em temas de ciência e tecnologia, 85% dos 2.004 entrevistados em todo país, alegaram
não compreenderem textos sobre ciência, 81% propõem que o conhecimento científico não é
expandido em larga escala porque não é bem esclarecido nas escolas e ainda, 73% assumem
ter pouco ou nenhum conhecimento sobre ciência.
Mais recentemente, temos também resultados dos Indicadores de Letramento
Científico, que demonstram o quanto a sociedade brasileira ainda está distante de ter esse
conceito efetivamente aplicado, onde se verificou que apenas 5% da população acima de 15
anos de idade, são consideradas letradas cientificamente (GOMES; SANTOS, 2018).
Diante disso, podemos compreender o quão significativo é este termo, e conseguimos
captar quanto o letramento científico vai para além da escola, da universidade ou de maneira
geral, das salas de aula. O que se espera de estudantes que buscam o letramento científico é
que estes sejam capazes, a partir do conhecimento científico, de tomarem atitudes que tornam
a ciência uma forma de entendimento do mundo. É de grande importância que o aluno seja
provocado a apresentar explicações com informações científicas, gerando assim um conflito
cognitivo, que levará a discussões e desenvolvimento da capacidade de argumentação e
apropriação da ciência.
Podemos considerar que o termo letramento científico não surgiu apenas para
construir novos posicionamentos de pesquisadores, mas sim, para somar ao processo de
ensino e aprendizagem da ciência e tecnologia. Segundo Chassot (2000), a ciência pode ser
considerada como ―uma linguagem construída por homens e mulheres para explicar o mundo
natural‖, sendo assim, a maneira como essa linguagem é colocada para os indivíduos, muito
irá inferir em sua concepção.
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A visão da formação docente.
No Brasil, os cursos de licenciatura surgem a partir de 1934 em todo território
nacional, tanto em universidades quanto em faculdades (ROMANOWSKI, et al., 2017).
Observa-se que, historicamente, a formação docente foi tornando-se dicotomizada entre a
Pedagogia e demais licenciaturas científicas, muitas vezes sendo desconsiderado o fato de
que todas fazem parte do contexto educacional (FURTADO; PEREIRA, 2009). Nessa
perspectiva, tomamos como de grande valor, abordar a atuação da formação docente no
Brasil. Nos últimos anos, vários autores, como Gatti e Barreto (2009), Azanha (2004), tem se
dedicado a pesquisas sobre a formação do professor, pois esta vem sendo apontada como
essencial na promoção de mudanças na prática pedagógica.
Para se formar professor, é preciso ter a consciência de que esta é uma profissão
gerada por relações, seja entre professor e aluno, professor e professor, escola e sociedade,
teorias e práticas pedagógicas e várias outras. Dessa forma, estabelece-se que o processo de
formação do professor envolve o aprendizado e a capacidade de desempenhar com
propriedade sua função educacional. É de grande importância mencionar que a falta de
sucesso nessas relações pode afetar o aprendizado e a formação do aluno (PACHECO, 2017).
Como afirma Azanha (2004), o desempenho do professor não pode ser resumido em
uma simples formação teórica de alguém que ensina, é necessário articular, sistematizar e
aperfeiçoar os saberes através da teoria aliada à prática, compreender que sua formação não
se limita ao espaço acadêmico, que é uma formação contínua. Quando ocorre essa concepção,
o professor torna-se reflexivo e capaz de construir uma identidade emancipatória.
O ensino de biologia, tomado como foco neste trabalho, pode ser considerado como
estratégia ideal para a inclusão do indivíduo a vida social responsável e atuante ao invés de
apenas se portar como observador dos eventos que ocorrem ao ser redor (MAMEDE;
ZIMMERMANN, 2007). Porém, alguns estudos apontam que o espaço acadêmico está
voltado para a memorização de teorias e conceitos, muitas vezes de conteúdos que não se
conectam, obstaculizando a interpretação do cenário geral e a visualização de determinado
problema (Krasilchik, 2004).
Segundo Krasilchik (2004), o trabalho do professor de Biologia está muito além de
fornecer conteúdo teórico e é estritamente influenciado por sua própria concepção de ensino e
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aprendizado, acrescenta ainda que o psíquico é indissociável do biológico e do social. Dessa
forma, fica evidente a importância da apropriação dos temas didáticos e também das maneiras
de levar conhecimento e ciência aos seus alunos, visando à inserção da responsabilidade
social. A partir dessa prática, inicia-se a busca pelo letramento científico.
A formação recebida pelos docentes em relação ao letramento científico muito
influencia na maneira que este tema é abordado e repassado aos alunos. Muitas vezes se fala
de promoção do letramento, porém não se formam docentes com propriedade no conceito
para promovê-lo (Andrade & Abílio, 2018). De acordo com MEC (2008), o ensino de
Biologia deve permitir ao aluno uma eficiente participação nos debates contemporâneos,
valendo-se de conhecimentos sólidos da área e raciocínio crítico. Além disso, o letramento
científico pode manifestar-se no ensino da Biologia através da capacitação dos alunos a uma
educação independente, que objetiva contribuir com a sociedade e meio ambiente.
Delineamento metodológico: universo da pesquisa, organização e perfil dos sujeitos da
pesquisa.
Este trabalho tem como principal objetivo apresentar quanto o conceito letramento
científico está inserido entre docentes de Biologia de variados níveis de formação e também
analisar se o conceito foi inserido durante sua formação docente. A nossa proposta foi,
através da opinião de alguns profissionais da área, agregar valor a importância e também a
necessidade do professor apoderar-se desse conceito.
O estudo sobre o ensino de ciências tem ganhado destaque à medida que ocorrem avanços
científicos e tecnológicos nas áreas física, biológica e digital (GOMES; SANTOS, 2018).
Diante disso, observa-se que os alunos precisam estar aptos para acompanharem esse avanço
e compreenderem essa linguagem científica. O letramento científico é o artifício da educação
que surge para aproximar ciência-aluno-sociedade. A questão é se os professores, formadores
de opiniões sobre ciência, aqui especificamente, biologia, estão adquirindo conhecimento
suficiente durante a formação docente sobre o tema para serem capazes de promover o
aprendizado baseado neste conceito de Letramento Científico.
Esse trabalho segue o caráter qualitativo, fundamentado na revisão da literatura dos
principais autores sobre o tema. Além disso, foi desenvolvido e aplicado em Junho de 2019
um questionário com amostragem de indivíduos baseada em agrupamento, no caso,
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professores de Biologia para análise dos processos e contextos. A escolha desse grupo é
justamente ligada à característica ligada ao objeto e aos objetivos, de todos serem professores
de Biologia. Os resultados obtidos estão aqui apresentados em formato de gráficos e
mantendo a privacidade de cada entrevistado, iremos nos referenciar a eles como Profissional
de 1 a 7.
O questionário envolveu cinco perguntas de caráter pessoal, a fim de obtermos dados
relativos ao perfil e formação acadêmica de cada profissional: sexo; idade; nível de formação
formal; tempo de exercício da profissão; tempo de conclusão do curso de licenciatura. Além
disso, cinco perguntas voltadas para o conceito e prática do letramento científico: significado
de letramento científico; tema letramento científico abordado na formação docente;
importância da formação voltada para aplicação de conceitos teóricos na prática social;
aplicação do conceito em sala de aula; maneiras de aplicação do conceito. Entre elas, algumas
eram múltipla-escolha e outras em pequenos textos.
A amostra reuniu 8 professores de Biologia, entre eles, 4 homens e 4 mulheres.
Observou-se diversidade entre os indivíduos no que diz respeito à formação acadêmica.
Todos possuem licenciatura em Biologia, porém uns possuem apenas a licenciatura, outros
possuem pós-graduação lato-senso, alguns possuem mestrado e outros possuem doutorado.
Essa heterogeneidade pode ser considerada importante para que os resultados sejam vistos de
um ponto de vista amplo da maneira de ensino e aprendizagem.
Analisando as primeiras respostas do questionário, observamos que a amostra
considerou-se relativamente homogênea em relação ao sexo dos entrevistados, sendo quatro
pessoas do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Optamos por expor em gráficos para
maior facilidade de demonstração. Figura 1:
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Figura 1: Referente ao sexo dos entrevistados.

No tocante às idades, quatro dos participantes estão entre a faixa etária 25-30 anos, dois
entre 35-45 anos e dois acima de 45 anos de idade, dessa forma, podemos considerar que não
existe uma indução aos resultados relativa à idade. Figura 2:

Figura 2: Referente à idade dos entrevistados.

Acerca da questão sobre o nível de formação acadêmica de cada entrevistado, houve
considerável heterogeneidade de perfis, o que corrobora com a intenção da pesquisa de não
promover indução de respostas a determinado perfil de profissional. Obtemos um
entrevistado com a formação somente na licenciatura, um licenciado e especializado latosenso, três profissionais com formação de mestres além da licenciatura e três com o título de
doutor além da licenciatura.

Figura 3: Referente ao nível de formação de cada profissional.
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Relativo ao período de exercício da profissão, tivemos dois professores que atuam entre
1-2 anos, um que atua entre 3-5 anos, dois que praticam entre 5-10 anos e três com +15 anos
de prática docente. Figura 4:

Figura 4: Referente ao tempo de exercício da profissão.

Acerca do tempo de conclusão do curso de licenciatura em Biologia, as respostas foram:
um concluiu a licenciatura entre 1-2 anos, dois entre 3-5 anos, três entre 5-10 anos, um entre
10-15 anos e um há mais de 15 anos de formação. Figura 5:

Figura 5: Referente ao tempo de conclusão do curso.

Concepções sobre o letramento científico: amostragem de opiniões e análise dos dados.
Quando foi perguntado a respeito do significado do letramento científico, foi possível
verificar concepções diferentes a partir das respostas dos investigados. A seguir, vamos expor
as respostas e a fazer uma breve análise sobre o tema presente nesses relatos.
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Profissional 1: ―Seria uma ‗alfabetização científica‘. A interpretação de conceitos e sua
aplicação no cotidiano.‖
Diante da resposta deste profissional, podemos dizer que o termo, de fato, se confunde
com o termo ―alfabetização científica‖, como foi mencionado anteriormente por diversos
autores. Apesar do uso do termo alfabetização científica, o entrevistado considerou que seja a
aplicação da ciência no cotidiano, descrição considerada aqui, como sendo do letramento
científico.
Profissional 2: ―Não sei exatamente do que se trata.‖
Quando nos deparamos com essa resposta, torna-se claro o fato de que o profissional ser
licenciado em Biologia, não significa que o mesmo terá posse do conceito proposto pelo
letramento científico, como também não significa que terá esclarecimento do tema. Dessa
forma, reforça o proposto por Andrade & Abílio (2018), que muitas vezes são formados
docentes sem incentivo e preparo para a promoção do letramento científico.
Profissional 3: ―Letramento científico é pra mim parecido com o termo alfabetização
científica, ensinar as pessoas (de qualquer idade ou classe social) a adquirir informações e
questioná-las, não acreditar em qualquer informação de qualquer fonte. É mostrar e fazer
compreender que por trás de toda informação dos livros, revistas e outras mídias deve haver
uma pesquisa científica que comprove aquilo. É levar o conhecimento científico a
comunidade escolar e a sociedade como um todo, aproximar a ciência dos cientistas da
sociedade. Mas lembrando que como todo processo de ensino-aprendizagem, é longo e
contínuo. O letramento científico ele deve ser inserido na escola, como bem tem afirmado a
BNCC, e deve estar no contexto de todas as disciplinas e não somente nas disciplinas de
ciências da natureza, pois tem relacionamento estreito com o pensamento crítico.‖
Diante da opinião do entrevistado três, mais uma vez, se confirma a necessidade de certa
formalização do termo. Além disso, este profissional traz a ideia de que não basta ler
determinada informação sem considerar sua fonte, seu embasamento científico, ou seja, ter a
convicção de estar tomando conhecimento de uma ciência validada. Considera também, a
importância de levar a ciência à sociedade e a escola no formato de disciplina, o que geraria
uma discussão nacional acerca do tema.
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Profissional 4: ―Entender como a natureza funciona de uma maneira racional, baseada
no método científico. Abolindo qualquer viés obscurantista.‖
O pertinente da opinião do profissional 4, é a referência que este traz ao ensino da
Biologia, quando menciona a ―natureza‖. Como foi abordado, o ensino de ciências possibilita
de diversas formas a promoção do letramento científico, seja ele voltado para o meio
ambiente, saúde coletiva, preservação de ecossistemas, entre vários outros.
Profissional 5: ―Iniciação do aluno a ciência. Entender o que é ciência e como ela é
feita.‖
Profissional 6: ―É o conhecimento científico nas suas várias formas.‖
O conceito de letramento científico fica um pouco distante do abordado pelos
profissionais 5 e 6, pois não se evidencia que o resultado da ciência é o que gera a promoção
do letramento e não o entendimento do que de fato é a ciência. Mais uma vez, se afirmando a
falta de propriedade do conceito por parte do professor.
Profissional 7: ―Uma proposta metodológica de ensino, onde a abordagem dos conteúdos
se faz de forma investigativa, podendo utilizar como princípio o método científico.‖
A opinião proposta pelo profissional 7, demonstra que o letramento científico pode ser
tomado como metodologia em sala de aula, além disso, este profissional cita o uso da ciência
investigativa. É importante mencionar aqui, que o método de ensino por investigação é o que
mais se aproxima da promoção do letramento em salas de aula, pois permite que o aluno
desenvolva o seu próprio senso crítico acerca de determinado tema e não apenas o contato
com a questão teórica de determinado problema (BASSOLI, 2014).
Profissional 8: ―Saber interpretar informações científicas corretamente. Saber
minimamente o significado de um gráfico e os dados que são apresentados juntos.‖
Observando a opinião do profissional 8, podemos estabelecer que sua resposta chega mais
perto do conceito de alfabetização científica, pois o letramento envolve não apenas interpretar
as informações científicas, seja em forma de gráficos, tabelas, figuras ou textos, mas sim, em
saber apoderar-se do conhecimento e coloca-lo na prática da vivência.
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Passando para o próximo tópico do questionário, temos uma questão relativamente
simples, que nos remete a uma resposta muito relevante e nos aproxima do objetivo deste
trabalho.
Quando perguntado aos profissionais se o termo letramento científico foi abordado
durante a formação docente, seis responderam ―não‖, um respondeu ―pouco‖ e um respondeu
―moderadamente‖. Figura 6.

Figura 6: Referente ao tratamento do tema em sua formação docente.

Ficando elucidada a carência na disseminação do conceito durante a própria formação
dos professores, levando em consideração, que os profissionais são formados em épocas
diferentes e em níveis acadêmicos diferentes, como já foi apresentado.
Diante da indagação sobre a importância da formação de docentes, voltada para a
aplicação do ensino teórico na prática social, 100% respondeu que sim, considerou como
importante este movimento. Entre as justificativas, consideramos relevante, três pessoas
apontarem que a prática social da ciência ser algo necessário, pois precisamos devolver à
sociedade o que absorvemos na universidade.
As duas últimas questões ficaram voltadas para a prática do letramento nas salas de aula.
Quando perguntados sobre a frequência que utilizam o conceito, dois profissionais afirmaram
que não utilizam, um relatou que utiliza semanalmente, dois sempre que possível,
dependendo do tema e circunstancias e três disseram utilizar do conceito com bastante
frequência, em praticamente todas as aulas.
Por fim, foi perguntado como o conceito pode ser aplicado nas salas de aula. Nas
respostas dessa questão foram citados: inserindo questões do cotidiano em sala de aula, ou
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seja, aproximar a realidade de cada comunidade ao tema abordado na sala; discussões e
aulas-debate, utilizando temas polêmicos da Biologia, como evolução; utilizando aulaspasseio; gerando questionamentos e dúvidas sobre o tema abordado para que o aluno crie as
hipóteses e busque respostas; promovendo o diálogo e rompendo as amarras da hierarquia
entre professor-aluno.
Considerações finais
Podemos destacar determinada coerência entre os profissionais entrevistados acerca da
importância de se promover o letramento científico em sala de aula, bem como em ampliar as
informações sobre os resultados positivos desta prática na atividade docente. A aproximação
da ciência à sociedade na forma do letramento científico é capaz de modificar a imagem de
que o cientista apenas tem domínio de uma linguagem rebuscada e de difícil compreensão.
Alguns autores relatam que existe certa desordem na utilização do termo e do conceito de
letramento científico, e de fato, foi o que observamos com o desfecho do questionário. Muitas
vezes o termo se confunde com alfabetização científica e outras vezes o conceito não é bem
delineado.
Diante desses equívocos, podemos considerar que o conceito letramento científico não
está sendo efetivamente apresentado e utilizado na formação de professores de Biologia, a
qual é a ciência do estudo de tudo que nos rodeia, consequentemente, não está sendo
promovido aos próximos níveis escolares de ensino de Ciências. Essa dinâmica pode gerar
consequências na formação de uma geração de indivíduos incapacitados de compreender o
impacto da ciência e da tecnologia na vida cotidiana.
De maneira geral, o letramento científico é capaz de contribuir significativamente na
ascensão da ciência, formando cidadãos capazes de tomar decisões sobre eventos que
envolvem saúde, uso de medicamentos, alimentação, uso de recursos energéticos,
preservação de ecossistemas terrestres e aquáticos, consciência acerca da preservação de
espécies ameaçadas de extinção, distribuição adequada de lixo e tratamento de esgoto, entre
outros inúmeros conceitos envolvidos na grande área da Biologia, que diariamente estão
presentes ao nosso redor. Além disso, a prática do letramento científico torna os indivíduos
capazes de discutir sobre temas que a mídia relata e saber se posicionar diante deles com
segurança, fundamentados em pesquisas científicas.
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Principalmente, no que diz respeito ao ensino de Biologia, é de grande importância que
essa transmissão de conhecimentos seja praticada de maneira clara para que chegue a todos
os indivíduos, independente de nível de escolaridade. Além disso, é importante também que a
pesquisa e o reflexo dela, não se limite apenas aos pesquisadores científicos, pois toda
pesquisa científica precisa ser praticada para gerar os benefícios que são visados ao iniciá-la.
É importante frisar que perante toda a literatura exposta e também diante do resultado das
entrevistas, evidencia-se a necessidade de continuar propondo a pesquisa do tema, gerando
novas perguntas e buscando novas evidências que possam fundamentar a investigação.
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Para além dos cadernos pedagógicos, desbravando um caminho discursivo
ao encontro da Literatura
Isabela

Praseres Mendes

Professora da SME - Rio de
Janeiro/EPELLE/UFRJ

Resumo: Este artigo se propõe a discutir sobre o uso dos materiais didáticos, especialmente os
cadernos pedagógicos produzidos pela Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro.
A ênfase aqui adotada é a reflexão sobre a utilização dos textos dos livros de literatura infantil
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presente neste material como pretexto, para a realização de atividades sem significado para os alunos
a partir de um relato de experiência. Alguns autores foram importantes para tecer a reflexão, tais
como como Andrade, Bunzen, Candido e Zilberman, que oferecem uma fundamentação teórica para
refletir sobre diferentes aspectos da questão: Os cadernos pedagógicos estão organizados de tal forma
para garantir o direito de acesso dos alunos à Literatura? O trabalho tem como eixo norteador a
perspectiva discursiva, que permite-nos compreender o caminho trilhado efetivamente por esta
professora autora para o registro de sua prática, que ultrapassou os limites do material obrigatório dos
cadernos pedagógicos, realizada em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental.

Palavras- Chave: Cadernos Pedagógicos. Literatura. Espaços Discursivos
Um mergulho na formação...
Inicio as reflexões propostas com um relato de como me tornei professora
alfabetizadora na rede pública de educação básica do Rio de Janeiro, pois considero que
alguns elementos biográficos podem ser o solo sobre o qual se plantam as reflexões
pretendidas. Em seguida a esta introdução narrativa memorialística de minha vida
profissional, apresento alguns caminhos de estudos e reflexões teóricas para finalizar o artigo
com a apresentação de um relato de experiência com uma prática efetivamente realizada que
traz coerência à reflexão proposta sobre o ensino da literatura na escola.
Fiz concurso público para professora de Ensino Fundamental do 1° segmento em
2011 e tomei posse em março de 2012. Fui encaminhada para trabalhar em uma escola de
horário parcial (dividido em dois turnos) em uma comunidade do Rio de Janeiro. Lá, dei aula
para turmas de 2ª ano e de 5º ano. Lembro-me como se fosse hoje a sensação de estar naquele
lugar, o que me trazia muita insegurança. Não somente pelas questões que se desdobravam o
tempo todo, desde o início, mas pela sensação de não saber muito que fazer com aquelas
crianças. Foi um ano bem difícil. Pensei em abandonar o cargo algumas vezes, mas o desejo
de resistir, aprender e tentar oferecer algo que pudesse tocar os alunos, me fazia continuar. O
ensino dos conteúdos são importantes. Mas eu pude começar a perceber que outras
necessidades eram latentes, tais como: serem reconhecidos como sujeitos, serem ouvidos e se
posicionarem de forma ativa nas atividades que lhes eram oferecidas.
Em 2013, fui direcionada a trabalhar numa escola maior, situada num bairro da zona
sul do Rio de Janeiro. Uma escola com cerca de 550 alunos estudando em horário de turno
único. Lecionaria apenas para uma turma. Algumas dificuldades enfrentadas no meu primeiro
ano como professora eram similares nessa nova escola. Outras surgiram, dentre as quais
sobressaía-se esta questão: como conduzir um trabalho com sentido, ou seja, que de algum
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modo despertasse o interesse nos alunos em aprender e que de fato possibilitasse que as
crianças fossem sujeitos da aprendizagem?
Além dos desafios que apareciam dentro da sala de aula, o contexto político daquele
ano me fez ter mais contato com a função política de ser professora na rede pública. ―A luta
dos professores em defesa dos seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um
momento importante da sua prática docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem de
fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte‖ (FREIRE, 2016, p.65).
As grandes manifestações que aconteceram em todo o território nacional
atravessaram o meu caminho, em 2013, quando houve uma grande greve na rede municipal
do Rio de Janeiro por diversos motivos, tais como: o não cumprimento de 1/3 da carga
horária para planejamento, pleito pelo enquadramento funcional dos professores com carga
horária de 40h que tinham formação superior em Pedagogia, mas que não recebiam o salário
como um professor especialista (na época, professores que tinham a formação nas outras
licenciaturas, recebiam uma hora/aula maior que os professores pedagogos), exigência de um
plano de cargos e salários, além da pauta pedagógica, que reivindicava o fim da meritocracia,
melhoria das condições de trabalho, crítica ao material pedagógico (obrigatoriedade no uso
do caderno pedagógico1) e o de enfrentamento contra a gestão neoliberal da educação que
estava sendo implementada naquela época.
Eram tantas dúvidas que me mobilizavam que não me restava outro caminho senão
me aproximar bastante dos colegas. Eu buscava respostas às minhas questões, buscava ideias
para dar aulas mais interessantes, para fazer os alunos aprenderem, queria que se
comportassem e me respeitassem como professora. Na escola em questão, os professores
possuem autonomia para desenvolver o seu trabalho. Havia um grupo que apresentava uma
concepção de ensino-aprendizagem tradicional e muitos outros professores que trabalham sob
a perspectiva construtivista/interacionista, concebendo o aluno como sujeito ativo da
aprendizagem.
No ano de 2015, a direção me ofereceu uma turma de 1 ° ano do Ensino Fundamental.
E neste momento comecei a me interessar ainda mais pela área da alfabetização, embora

1

Material pedagógico produzido pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro que faz com que se
prescinda do livro didático. São apostilas que integram atividades que têm por objetivo trabalhar conteúdos
propostos pelas orientações curriculares. Em cada bimestre, cada aluno de cada turma recebe um caderno
pedagógico, de acordo com o ano de ensino.
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sentisse muita insegurança no trabalho, não sabia se estava fazendo ―certo‖ ou ―errado‖, me
cobrava bastante em tentar oferecer o melhor que eu podia como professora.
Em 2016, descobri através de um e-mail que minha diretora encaminhou, uma pósgraduação em Alfabetização, especialmente direcionada aos professores da rede pública.
Realizei automaticamente a inscrição na pós-graduação do CESPEB2 na ênfase em
Alfabetização, Leitura e Escrita e assim o CESPEB entrou na minha vida como um caminho
para me instigar a pensar sobre minha prática. Ouvindo e observando professores mais
experientes da rede pública que trabalhavam com alfabetização, percebi que muitos se
automatizaram, isto é, repetiam uma ―receita de bolo‖ para ensinar a seus alunos. Haviam se
cristalizado numa posição de saber sem reflexão, pesquisa ou registro sobre sua prática. Paulo
Freire ajuda a pensar sobre a criticidade necessária à prática pedagógica:
Não há para mim, na diferença e na ‗distância‘ entre a ingenuidade e a
criticidade, entre o saber de pura experiência fito e o que resulta dos
procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação.
A separação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua
sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade,
se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir,
curiosidade epistemológica, metodicamente ‗rigorizando-se‘ na sua
aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão (FREIRE,
2016, p.32-36).

Quando fiquei sabendo da possibilidade de ingressar numa pós-graduação que
possibilitasse desviar do caminho da automatização da didática, investi rapidamente no meu
ingresso. Ingressei neste curso e no percurso das aulas senti-me instigada a pensar sobre
minha prática, o que não é um exercício fácil, porém torna-se bem interessante, quando
conseguimos nos colocar como pesquisadores da própria prática.
Quando concluí o CESPEB em abril de 2018, mesmo com o término da pós-

graduação, não parei de buscar amparo para fundamentar a minha prática. Aquela via seria
ininterrupta a partir daquele momento... No 2ª semestre de 2018, a recebi o convite para
participar do EPELLE3, que teria como foco específico a Literatura na alfabetização. Foi um
semestre incrível, visto que tivemos a oportunidade de conhecer as práticas de professores de
outras escolas, além de realizar leituras de textos que abordavam este tema. Autores como
2

Curso de Especialização lato sensu Saberes e Práticas na Educação Básica) da UFRJ (Universidade Federal do
Rio de Janeiro)
3

EPELLE – Encontros de Professores para Estudos de Letramento, Leitura e Escrita, atividade de extensão do
LEDUC (Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e Educação) /UFRJ.
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Antônio Cândido, Cecília Bajour, Regina Zilberman, Mikhail Bakhtin, Sigmund Freud
fundamentaram as discussões dos encontros.
No último encontro do ano, fomos convidados a falar sobre como o EPELLE nos
tocou, de modo a associar a nossa prática com o uso da literatura em sala de aula. Vários
colegas relataram suas experiências, como os projetos de empréstimos de livros literários,
contação de histórias pelos próprios alunos a alunos mais novos (Macedo e Guedes, 2019),
trabalhos de incentivo à produção de livros pelas crianças a partir de livros de literatura
infantil que sensibilizavam a turma e estimulava a fantasia, etc.
Minha vez de falar havia chegado. O que expor para a turma e as professoras do curso
sobre o que me tocou? O que da minha prática acho significativo? Uma avalanche de
pensamentos surgiu em direção ao fato de que, para se trabalhar em uma escola pública, nem
sempre temos os recursos que gostaríamos. Nem sempre temos um tempo de planejamento
garantido, para parar e pensar no caminho que construiremos junto com as crianças. Somos
cobrados pelos resultados e metas que devemos atingir, principalmente pelos índices das
avaliações externas4 promovidas a nível municipal ou federal. Além disso, as condições de
trabalho que somos obrigadas a aceitar ainda podem se caracterizar como um fator que
impede o professor de oferecer o que seria necessário para a turma avançar.
É muito comum que o professor não tenha tempo para ir à sala de leitura da escola
para conhecer o acervo existente, ou não ter acesso aos livros que chegam às escolas do
MEC5 ou ainda não tenha internet para um vídeo ou jogo como suporte. Faltam
frequentemente recursos básicos como papel, materiais escolares, limpeza adequada,
mobiliários...
Apesar de haver uma intensa discussão nos cursos de formação de professores, tanto
nos da SME, do MEC ou das universidades, referente à importância de se garantir acesso dos
alunos a livros literários e oferecer experiências significativas com a literatura, nem sempre
os alunos têm esse acesso garantido. O tempo estabelecido no planejamento do professor para
que o aluno experimente os livros geralmente é curto. O momento para a experiência com a
literatura pode se restringir para o preenchimento de um horário vago, sempre insuficiente
4

Provas bimestrais elaboradas pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica).
5

Ministério da Educação – As escolas públicas cadastradas no Censo Escolar recebem um acervo de livros de
literatura em caixas como parte do projeto do governo federal PNBE (Plano Nacional Biblioteca na Escola).
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para fazer atividades mais estendidas, ficando em hiatos para os quais não se tem
planejamento, tais como quando a turma está se preparando para ir embora ou na falta de um
professor de outra disciplina, caso o professor regente não se planejou para aquele momento.
É comum comentários de colegas sobre um professor estar ―perdendo tempo‖ quando
está numa ―roda‖ de contação de histórias e permite que ela se estenda por mais tempo para
dar oportunidade para seus alunos falarem. No ciclo de alfabetização, parecem ter mais valor
as atividades que exigem uma produção escrita, do que as atividades de leitura.
A reflexão que desejo fazer neste artigo é sobre os modos como o professor pode
garantir o direito dos alunos ao acesso à literatura, tendo em vista que a abordagem proposta
nos cadernos pedagógicos (―apostilas‖) ou mesmo nos livros didáticos, não se configura
como suficientes.

O uso da apostila e Literatura: uma relação possível?

No município do Rio de Janeiro, um pouco antes do ano que ingressei para dar aula,
implementou-se o uso dos cadernos pedagógicos produzidos pela Secretaria Municipal de
Educação (SME). Até o ano de 2018, era o recurso didático sugerido como material de apoio
ao professor para planejar as aulas. Houve questionamentos sobre o uso, pois é um material
que deixa a desejar. As críticas são muitas. A diagramação deste material não favorece o
entusiasmo para entrar em contato, fazendo um recorte dos textos originais ou dos livros de
literatura. Perdem-se as imagens, diminui-se a fruição estética, o sentimento de prazer
associado ao fluir da imaginação e partes escritas do texto, inclusive dos que são retirados de
livros de literatura infantil. Além disto, são oferecidos exercícios que não têm sentido para os
alunos e nem para os professores. É como se a utilizassem ―resumos‖ de um texto e a partir
dele, propor exercícios automatizados, sem abertura para uma reflexão para além do que está
escrito. Bunzen (2001) define o que seria uma apostila:

A palavra apostila vem do latim postila que significa após aquelas coisas.
Segundo o Aurélio, ‗recomendação à margem de um documento, acréscimo
ao fim de uma carta, pontos ou matérias de aulas publicados para uso de
alunos‘. O problema é justamente este: esse material, como o próprio nome
já diz, deve ser uma adição a algo anterior. (p. 39)
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A discussão na rede sobre o uso ou não das apostilas teve tanta repercussão que há
alguns anos recebemos um questionário sobre o assunto, vindo da própria prefeitura. A
maioria dos professores da escola optaram por continuar com o material como complemento
da sua prática, inclusive eu, visto que ficamos com receio de optar pelo contrário, temendo
que não nos oferecessem nenhum outro material que o substituísse. É a partir dos conteúdos
apresentados nas apostilas que a SME elabora suas avaliações bimestrais.
Independente do uso de apostilas, torna-se fundamental que os alunos tenham contato
com os textos originais, em seus suportes de publicação integralmente apropriados, não
recortados ou descontextualizados, de diferentes gêneros discursivos, além do contato direto
com livros literários de boa qualidade. Um livro de boa qualidade literária apresenta textos
que conseguem atingir os alunos, que proporcionam a fruição, tocando-lhes afetivamente,
possibilitando um espaço para se colocarem como sujeitos. A crítica aos livros didáticos
sobre esse ponto de descontextualização já é feita há muito tempo. Soares em seu texto de
2011 ―A escolarização da Leitura Literária‖ já traz esta crítica sobre os livros didáticos. O
PNLD, avaliador de livros didáticos a serem distribuídos a todas as escolas, cria este critério
de avaliação, desqualificando os livros que trouxessem menos contextualização relacionando
os textos dados a ler com seu suporte original, de publicação e autoria.
Antônio Candido (1995) em seu texto ―Direito à literatura‖ define o que seria
literatura e como está se caracteriza por ser um bem da humanidade. Para este autor, a
literatura se definiria, grosso modo, como ―todas as criações de toque poético, ficcional ou
dramático, em todos os níveis de sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que
chamamos de folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis de produção
escrita das civilizações‖ (p.242).
Assim como nos sonhos o homem consegue se equilibrar psiquicamente, é por via da
literatura que podemos, em estado de vigília, ter um momento para fabular, organizar nossos
pensamentos, criar, imaginar, se compreender, se perceber e se equilibrar socialmente. É um
fator indispensável para a humanidade (CANDIDO, 1995). Por ter esse poder de nos
humanizar, a literatura pode ser usada como instrumento de instrução, de poder e de
legitimação dos valores éticos e morais que são estabelecidos pela sociedade, ou como forma
de transgressão aos paradigmas que a sociedade impõe. Pode ser um instrumento para
despertar as emoções dos sujeitos, oferecer outros saberes que talvez lhe sejam negados, por
pertencer a uma classe social desfavorecida ou, pelo contrário, como forma de calar a
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subjetividade de quem experimenta. Esta situação dependerá de como a literatura será
oferecida, da qualidade dos textos e da mediação do espaço para o sujeito expor o que sentiu
a partir da experiência que teve com o objeto literário. Candido (1995) afirma que a literatura:
―não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que pode causar problemas psíquicos e
morais, como acontece na própria vida, da qual é imagem e transfiguração‖ (p.243). Ter
acesso aos livros pode ser um motivo de risco para os detentores do saber ou um propulsor de
transcender o saber que é imposto para os grupos sociais.
O poder da literatura sobre a humanidade faz pensar no que oferecemos aos alunos: se
permanecermos numa zona de conforto, somente utilizando o material didático oferecido pelo
sistema de ensino ou histórias que apresentam um texto cujo objetivo seja somente
alfabetizar. Bunzen (2001) afirma que: ―as escolas públicas e particulares não contribuem
para a autonomia do professor... raramente elas refletem sobre o uso desses materiais em sua
prática escolar‖ (p.35). Isto é uma forma de não exigir do professor um trabalho criativo de
planejamento, contribuindo para fortalecer a crença de que o contato com os textos literários
nas apostilas é o suficiente para o aluno se formar como leitor literário. É nítido de que o uso
exclusivo deste material não vai favorecer o desenvolvimento do prazer de estar em contato
com a literatura.
Infelizmente, a questão das apostilas e dos livros didáticos é profunda. Estão presentes
no nosso cotidiano, são cobrados nas avaliações e dificilmente são substituídos por outro tipo
de material. Além disto, um planejamento em que boa parte das aulas se privilegie o uso da
apostila fornece subsídios para compreendermos que tipo de concepção de ensinoaprendizagem e de aluno é instituído pela rede de ensino. (BUNZEN, 2001).
Um caminho possível e que já é percorrido em algumas redes municipais, exceto no
Rio de Janeiro (não ocorreu entre 2014 e 2017) é a consulta ao professor sobre livro didático
que gostaria que fosse escolhido para ser usado. É um suporte complementar às aulas e não o
suporte principal para a aprendizagem dos alunos. No ciclo de alfabetização, pode haver
espaço para o professor exercer sua autoria docente, confiando na potência do seu trabalho e
no seu saber. O que fazer para que isto possa ser uma realidade?

Um caminho para ir além das apostilas...
Ora, contamos com o material didático recebido para complementar nossas aulas, e
podemos usá-lo sob a perspectiva discursiva, para que o trabalho envolvendo os textos
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trazidos pelos cadernos pedagógicos ou livros didáticos se enriqueçam, na medida que
possibilitem esse caminho. Não é raro encontrarmos textos presentes nos cadernos sem
nenhum sentido, elaborados unicamente para ensinar determinado fonema ou letra, tornandose assim necessário ultrapassar alguns limites, constrangedores do ato pedagógico de lidar
com a literatura como ela merece, como descrevemos acima ser possível acontecer. O livro
didático de forma geral faz parte da vida dos alunos.

De acordo com Bunzen (2007),

nossa perspectiva deveria não se contentar apenas com o uso do texto didático sem uma
análise reflexiva, isto é, se permitir a perceber as diferentes funções sociais que um texto
pode exercer na vida das pessoas de determinado grupo.
É importante ir além do texto didático para que se valorizem as práticas escolares que
envolvem tanto o trabalho docente, bem como as relações com a cultura escrita. Zilberman
(2003) afirma que ―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 realidade‖ (p. 16).
Perceber o direito de acesso às obras originais pelos alunos é um ponto de partida
para se construir uma prática significativa que exige gestos simples, como por exemplo, na
minha prática pedagógica, quando identifico um texto no caderno pedagógico recortado de
algum livro de literatura infantil, procuro buscar a obra original na sala de leitura ou em
algum outro lugar, compro-o, se necessário, para manter o meu acervo, ou ainda acesso
algum site para baixar a obra em forma de vídeo, a criança tem assim o contato com o texto
integral para além do que está posto na apostila.
Com o livro de literatura em mãos, sempre começo minhas aulas com uma roda para
contar histórias e conversar. Podem ser as histórias que estão presentes nos cadernos
pedagógicos, mas não é raro que os alunos tragam algum livro que gostariam que fosse lido
na roda. É um momento que serve para explorar junto com os alunos as características dos
livros: sua estética, o título, a coleção, o autor, editora... A partir da leitura do livro literário,
os alunos são estimulados a expressarem uma avaliação, argumentando sobre se gostaram da
história, se haveria modificações a propor, em que aspecto positivo ou negativo a história os
tocou... Geralmente, quando é possibilitada a expressão da voz do aluno, o professor pode
escutar com mais acuidade sobre o que e como as histórias os tocam. De acordo com
Andrade (2016),
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Oralizar textos e/ou comentar seus conteúdos informacionais novos e
interpretar em discussões coletivas torna fértil o trabalho de literatura. Os
comentários sobre o textos lidos deveriam desembocar em análises
linguísticas, inclusive de elementos gramaticais, mas também literários ou
culturais. (p.1)

Há livros que escolhemos, supondo que os alunos adorarão e quando os apresentamos
acabam não gostando. Outros livros aos quais não damos tanto valor acabam despertando um
interesse maior do que o suposto. Quando percebemos o interesse da turma por determinadas
histórias contadas, obtemos uma indicação para que os professores desenvolvam sua autoria
docente, por meio da oferta de atividades que que coloquem o protagonismo do aluno em
jogo. Segundo Zilberman (2008),

Atualmente não mais compete ao ensino da literatura a transmissão de um
patrimônio já constituído e consagrado, mas a responsabilidade pela
formação do leitor. Por sua vez, a execução dessa tarefa depende de se
conceber a leitura não como o resultado satisfatório do processo de
letramento e decodificação de matéria escrita, mas como atividade
propiciadora de uma experiência única com o texto literário (p. 16-17).

Com a oportunidade de perceber a reação dos alunos diante da leitura apresentada,
busco diagnosticar se vale investir em outras atividades que girem em torno do texto proposto
pelo material didático ou não. Conforme mencionado anteriormente, a literatura mexe com os
sentimentos, pensamentos, fantasias, servindo de suporte para que surjam sensações e
comportamentos nem sempre previstos. ―O texto literário introduz um universo que, por mais
distanciado da rotina, leva o leitor a refletir sobre seu cotidiano e a incorporar novas
experiências‖ (ISER, 1993 apud ZILBERMAN, 2008 p. 17).
Quando avalio se há a necessidade de um aprofundamento maior do trabalho em cima
de determinado livro ou texto, sempre que possível, procuro planejar o trabalho pedagógico
de modo que transite pelos cinco espaços discursivos (ANDRADE, 2011) , que são: a voz do
aluno, já comentada anteriormente, a escrita espontânea que serve para estimular a postura de
escritor e favorecer que o aluno compreenda a possibilidade de produzir linguagem através da
escrita, a negociação de sentidos, onde haverá uma troca entre professor/alunos e entre
alunos, para se estabelecer os caminhos da escrita coletiva, a refacção dos textos, em que as
produções serão revisadas e a publicação que instaura a circulação do que foi produzido para
todos. (ANDRADE, 2016). Em turmas de alfabetização, é imprescindível que coloquemos
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nossos alunos para escrever. Mas será que essa escrita deve partir dos fragmentos de palavras
(sílabas) para um texto como um todo?
Realizo atividades que vêm nos cadernos pedagógicos, às vezes trabalhando
coletivamente, como as partes de interpretação de texto, outras envio para fazerem em casa,
principalmente as tarefas que os alunos consigam fazer sozinhos. Os textos empobrecidos de
sentido geralmente não são valorizados por mim, porém, os textos colocados nas apostilas
que apresentam uma qualidade estética e de fruição acabam propiciando um contexto de
sentido para o professor oferecer atividades que coloquem os alunos numa posição de
escritores, vivenciando novas experiências com a linguagem e até transitando por outras
formas de se expressar, como as artes e a música. Resende (2017) contribui afirmando que:

É de suma importância planejarmos atividades significativas, que sejam de
interesse do grupo. Os cadernos pedagógicos, os descritores, as orientações
são suportes que nos norteiam, contudo não se encerram em si mesmos, eles
podem ser pontos de partida para uma aprendizagem que enxerga o aluno
como sujeito, que dá voz a ele, que compreende que cada um tem o seu
tempo... (p. 1)

Não é imprescindível que se exija uma atividade de registro das histórias lidas na
rodinha de contação. A maioria das histórias lidas são oferecidas de forma que se instaure um
espaço para a discursividade se legitimar, por via do reconhecimento do outro e da interação
com o aluno. Por outro, há algumas histórias que acabamos usando como pretexto para
solicitar alguma tarefa de registro, por meio da escrita espontânea e da ilustração.
Como forma de exemplificar a reflexão proposta neste artigo, apresento uma
comparação entre o texto oriundo da apostila e como o mesmo se apresenta no livro físico,
além das atividades sugeridas na apostila e uma atividade que realizei em uma turma de 1ª
ano. Na foto abaixo do texto do livro ―Nosso amigo ventinho‖, da Ruth Rocha impresso no
caderno pedagógico (apostila) de alfabetização do 4º bimestre de 2018.
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Caderno Pedagógico de Alfabetização 1° ano da SME/RJ, 4º bimestre, 2018

Antes de apresentar este texto aos alunos projetado no quadro, contei a história a
partir do livro físico na rodinha. A história na apostila resume-se em uma página, enquanto
que no livro, ela tem 37 páginas, além de muitas ilustrações e uma diagramação de texto
específicas, conforme apresenta-se a seguir.

Capa do livro ―Nosso amigo ventinho‖ da Ruth Rocha, 2009
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Trecho do livro ―Nosso Amigo Ventinho‖, Ruth Rocha, 2009

A partir da leitura da história na roda, conversamos sobre as impressões que tiveram.
Sobre como tinham entendido a história, etc. A história retrata o ciclo da água de modo
lúdico. Alguns alunos comentaram sobre a festa das crianças apresentada na história,
principalmente por conta das fantasias vestidas pelos personagens. Também acharam
engraçado o nome da professora ser igual a de uma aluna da turma. Mas o foco dos exercícios
postos na apostila é outro. Geralmente após o texto, há uma série de exercícios para a
interpretação do texto. Algumas questões são objetivas, não oferecendo possibilidade para
uma compreensão mais elaborada. Há apenas uma questão que oferece espaço do aluno se
colocar como sujeito por meio da expressão de sua opinião, conforme a imagem a seguir.
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Caderno Pedagógico de Alfabetização 1° ano da SME/RJ, 4º bimestre, 2018

Como é uma apostila de 4º bimestre, pressupõe que os alunos deveriam aprender a
escrever com diferentes tipos de letras. Então, para ―contextualizar‖ a atividade, usam
história como pretexto de oferecer este exercício, conforme a próxima imagem.

Caderno Pedagógico de Alfabetização 1° ano da SME/RJ, 4º bimestre, 2018

Essa atividade acabei solicitando que fizessem em casa. É uma atividade mecânica,
em que esvazia-se o significado do texto e também não proporciona uma oportunidade para
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uma produção autoral. Será que haveria necessidade deste tipo de exercício para o aluno
aprender os diferentes tipos de letras usadas no cotidiano? O contato com uma variedade de
gêneros textuais e livros de literatura não garantiriam o desenvolvimento desta habilidade?
Uma atividade diferente do que seria proposto pelo material didático, foi a que realizei
com a turma que estou lecionando neste ano. Também é uma turma de 1º ano. Eles já haviam
tido contato com o texto na rodinha. O material didático deste ano não sugeriu esta história,
mas como sempre estou contando histórias, resolvi contar esta. Pedi para que realizassem a
escrita espontânea e desenhos sobre que tipos de fantasias usariam caso houvesse uma festa
na escola como a que acontece na história. É uma atividade que exige uma marca do sujeito
em forma de registro. As crianças usaram sua criatividade para se expressarem. Mas também
demonstraram muita curiosidade em saber como se escrevia as fantasias que gostavam. Não
houve uma repetição de sílabas soltas ou a exigência do uso de uma letra específica. Procurei
deixá-las o mais à vontade possível porque quando solicitamos uma produção textual é
comum se sentirem angustiadas em não saber escrever da forma correta. Empoderar as
crianças com o objetivo de se tornarem autoras exige tempo e momentos que possam escrever
de modo que revelem como estão se relacionando com a escrita.

Figura 1

Fonte: a autora (2019)
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Figura 2

Figura 3

Figura 4

Fonte: a autora (2019)

Fonte: a autora (2019)

Fonte: a autora (2019)

Considerações finais
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Diante de diversas faltas que encontramos todos os dias na escola, tais como a falta de
materiais pedagógicos, estrutura, limpeza adequada, internet, tempo de planejamento, acesso
ao acervo da sala de leitura, dentre outras questões, o professor se coloca em uma posição em
que precisa buscar alternativas sem dispensar o que lhe é oferecido.
Nem sempre avaliamos os materiais didáticos que recebemos como suporte para as
nossas aulas de modo crítico. Não cabe aqui julgar os motivos que levam aos professores a se
manterem num lugar de não reflexão sobre sua prática. Contudo, este trabalho teve como
objetivo demonstrar que mesmo diante de materiais didáticos que não estão de acordo com a
nossa concepção de ensino e de aluno, podemos utilizá-los de forma que coloquem nossos
alunos em um outro lugar, não de objetos, mas de sujeitos ativos frente ao que aprendem.
A formação do professor deve ser contínua, visto que é a partir dos encontros e
reencontros com outros professores da rede básica e formadores que podemos ser tocados
para fazer diferente, a partir do processo de reflexão, registro e pesquisa da prática docente. É
a partir desses encontros de formação, como o EPELLE, que podemos pensar sobre a nossa
prática, além de poder acreditar mais no nosso potencial de planejar uma aula com
criatividade, autonomia e autoria.
A literatura na escola é um caminho possível para que professores e alunos possam se
autoconhecer, se reconhecerem como sujeitos e estabelecerem espaços para a produção de
discursos. Ela precisa ser garantida no planejamento do professor, pois é um direito do aluno
ter acesso para além do que é proposto no caderno pedagógico e nos livros didáticos. Precisa
ser experimentada integralmente, e não apenas com recortes, já que assim é inevitável a perda
da estética e da fruição.
Como não podemos deixar de usar totalmente o material didático que nos é oferecido,
é interessante que encontremos outras possibilidades para além dos cadernos pedagógicos,
com vista e estimular a autoria dos alunos e seu reconhecimento como sujeitos da
aprendizagem.
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Enfoques da produção acadêmica brasileira sobre o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa
Márcia Regina do Nascimento Sambugari
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Flávia Miguel Ribeiro
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Resumo: Aborda-se parte da pesquisa que teve como foco de estudo a formação continuada
de professores alfabetizadores a partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC). Com abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico apresenta o que a produção
acadêmica tem focalizado nas dissertações e teses acerca do PNAIC. Para tanto, utilizou-se
como base de dados o Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES, tomando-se como recorte
temporal o ano de 2013, início da implantação do PNAIC. A produção foi organizada de
modo a verificar o período, tipo de produção, área, região e as temáticas. A análise dos dados
indicou um crescimento de estudos entre os anos 2014 a 2018, totalizando 157 pesquisas, das
quais 43 são dissertações e 14 teses. Constatou-se que o enfoque dos estudos concentrou-se
no âmbito das políticas públicas e gestão em alfabetização, sendo poucos os que focalizaram
a prática e identidade dos professores alfabetizadores.

Palavra-chave: Formação continuada. PNAIC. Alfabetização.
Introdução

Ao logo do tempo, a educação brasileira vem se deparando com desafios ainda não
superados: altas taxas de evasão e repetência; problemas na formação, carreira e valorização
de professores; infraestrutura inadequada e, a contradição entre acesso e sucesso escolar, uma
vez que o ingresso nas escolas brasileiras não tem garantido a apropriação da leitura e da
escrita a maioria dos alunos dos três primeiros anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
(FURGHESTTI; GRECO; CARDOSO, 2012).
Contudo, observa-se que a temática alfabetização tem sido alvo de debate no campo
educacional e político no Brasil desde o final do século XX e início do XXI com a
implantação de programas de formação continuada direcionados aos professores
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alfabetizadores, com a finalidade de garantir formação aos professores que atuam com
crianças que estão no período de alfabetização.
Conforme apontam Cruz e Mariniak (2018), são décadas de realização de formação,
destacando que em 2001 ocorreu o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores
(PROFA); em 2004 a constituição da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores
da Educação Básica. Entre o período de 2008 a 2012 ocorreu o Pró-Letramento como ação de
formação em parceria com algumas universidades, considerado pelo governo federal como
experiência exitosa ao melhorar os resultados educacionais observados a partir do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e da Prova Brasil, levando, assim, o programa
ser referência para a constituição do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), em 2013.
No entanto, esse percurso dos programas de formação continuada de professores
alfabetizadores remete a pensar na seguinte problematização: se o foco dessas ações, ao longo
de quase 20 anos, consistiu em contribuir para a formação e atuação de professores
alfabetizadores, porque ainda persiste nas escolas a dificuldade no processo de alfabetização
das crianças? Como o PNAIC se configurou nas diversas regiões do Brasil? O que as
pesquisas tem apontado? Qual o enfoque dado pelos pesquisadores sobre o PNAIC?
Diante dessas questões, realizou-se uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico
que consistiu em investigar o que tem sido produzido sobre o PNAIC no período de 2014 a
2018.
O PNAIC na formação dos professores alfabetizadores
O PNAIC iniciou em 2013 e foi desenvolvido pelo MEC em parceria com Estados e
Municípios até o ano de 2017, tendo como ação principal a formação continuada de
professores alfabetizadores e um dos objetivos assegurar a alfabetização de crianças dos três
primeiros anos do Ensino fundamental, ou seja, até os oito anos de idade, em contrapartida
aos baixos índices de alfabetização apresentados pelos indicadores de qualidade. Com a
finalidade em superar o desafio em busca da tão almejada qualidade do ensino, em específico
no Ensino Fundamental, o PNAIC foi instituído por meio da Portaria n. 867 de 4 de julho de
2012 (BRASIL, 2012), com apoio técnico e financeiro do governo federal, conforme
estabelecido na Lei n. 12.801, de 24/04/2013:
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos
entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa, com a finalidade de promover a alfabetização dos estudantes até os 8
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(oito) anos de idade ao final do 3o ano do ensino fundamental da educação
básica pública, aferida por avaliações periódicas (BRASIL, 2013).

A ênfase do PNAIC em 2013 baseou-se na formação em Língua Portuguesa e, em
2014, na formação em Matemática. Em 2015, a novidade foi a ampliação para as demais
áreas do conhecimento, de forma integrada, abrangendo a educação integral das crianças
nesse início do processo de escolarização. Para esta nova etapa da formação, cada orientador
de estudos e professor alfabetizador recebeu um kit de formação contendo um caderno de
apresentação, um caderno para gestores e equipe pedagógica e dez cadernos com textos
teóricos sobre os temas da formação, relatos de professores e sugestões de atividades
(BRASIL, 2015).
A fim de alcançar uma educação de qualidade, não apenas que as crianças aprendam a
ler e escrever, mas também de saber interpretar textos e fazer contas, o PNAIC é constituído
por um conjunto integrado de ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas
disponibilizados pelo MEC, tendo como eixo principal a formação continuada de professores
alfabetizadores. As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação quais sejam:
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
(BRASIL, 2015, p. 10).

Conforme consta no documento de apresentação do PNAIC, ―[...] 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, 2015, p. 19). Para
atingir esse objetivo faz-se necessário que os professores estejam preparados e motivados pra
que acompanhem o processo de aprendizagem das crianças.
Outro ponto destacado no documento do PNAIC refere-se à necessidade de materiais
didáticos e pedagógicos apropriados que visam estimular o aprendizado, mas alertando que
dispor apenas dos materiais não é suficiente, pois além de saber manusear é importante e
extrair dos conteúdos o máximo de disponibilidades para dinamizar e alcançar os objetivos da
alfabetização em cada ano. Por isso a importância da ação de formação continuada aos
professores, uma vez que:
No Brasil, há registros de professores alfabetizadores com formação pouco
consistente ou até mesmo incompleta, com vínculos de trabalho precários e
de raras oportunidades de participar de cursos de formação continuada. Não
são raros os casos em que os professores designados para as turmas de
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alfabetização é professor com menos experiência. [...] Por isso, é
fundamental assegurar uma formação inicial e continuada que valorize a
trajetória profissional, mas que torne esta etapa de ensino mais atrativa para
os professores, assegurando as condições necessárias para que eles
desempenhem seu trabalho com competência e entusiasmo (BRASIL, s.d, p.
21).

Assim entende-se que esses desafios com contextos complexos dos professores
alfabetizadores não terminam na formação inicial, mas sim, faz-se necessário ter
continuidade todos os dias em sala de aula, nas novas gerações de alunos que se apresentam
na vida profissional do docente. Com um mundo de tecnologias avançadas e alunos natos da
era digital faz com que a busca pela formação continuada se torne necessária e incessante.
Para Brito e Viédes (2017, p. 87), o professor alfabetizador precisa ―[...] superar o
mero papel de reprodutor de métodos que objetivam apenas o domínio de um código
linguístico‖, ressaltando que ―[...] é preciso ter a clara percepção sobre qual concepção de
alfabetização está subjacente à sua prática‖, considerando e respeitando contexto que cada
criança traz do seu cotidiano. As autoras defendem que existe uma necessidade intrínseca da
formação continuada para os professores, não apenas como uma atualização, mas que
considere as novas demandas da atuação do professor, as especificidades, o contexto, a sua
história e o seu papel na construção do conhecimento.
A história de cada sujeito é composta de fases que se estendem da infância à
vida adulta, etapas constituídas de acontecimentos e experiências que os
tornam históricos, favorecendo a interpretação e a narração das experiências
e acordo com as crenças e valores, capturando e traduzido o que é vivido.
Os professores alfabetizadores ao narrarem suas experiências buscam
compreender de si e dos outros, caracterizando-se como uma estratégia
emancipadora de tomada de consciência e possibilita investigar a sua
própria prática e produzir seus saberes (BRITO; VIÉDES, 2017, p. 89).

Imbernón (2010) destaca a importância de que a formação seja centrada na escola,
pois:
[...] envolve estratégias empregadas conjuntamente pelos formadores e pelos
professores para dirigir os programas de formação de modo que respondam
às necessidades definidas da escola e para elevar a qualidade do ensino e da
aprendizagem em sala de aula e nas escolas (IMBERNÓN, 2010, p. 85).

Nessa perspectiva, o autor ressalta que ações de formação continuada pautadas em
problemas e soluções uniformes faz com que os professores não se sintam representados, pois
se veem muito distantes da realidade apresentada, ―[...] muitos professores estão acostumados
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a assistir cursos e seminários em que o palestrante é o especialista que estabelece o conteúdo
e o desenvolvimento das atividades‖ (IMBERNÓN, 2010, p. 53- 54).
Nesse sentido, Imbernón (2010) propõe, portanto, uma nova cultura formadora
embasada em novas perspectivas e metodologias, que sejam capazes de estabelecer espaços
democráticos e coletivos de reflexão e participação de situação problema a partir da real
necessidade; compartilhar conhecimento e experiência na busca por soluções e mudanças
efetivas dentro de sala de aula.
O conceito de formação continuada defendidos pelos autores remete a pensar acerca
da formação continuada defendida pelo PNAIC aos professores alfabetizadores, pois de
acordo com o documento do PNAIC, a formação continuada dos professores alfabetizadores
se faz necessária pelo fato de ―[...] muitas crianças brasileiras terminarem o ciclo destinado à
sua alfabetização sem estarem plenamente alfabetizados‖, enfatizando que ―[...] o professor é
figura central e determinante no processo de alfabetização‖ (BRASIL, 2015).
Dessa maneira, verifica-se que a proposta de implantação de programas de formação
continuada de professores alfabetizadores nos moldes do PNAIC veio se delineando desde
2008, em um contexto de renovação curricular, em especial pela ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos. Esse processo foi acompanhado da necessidade de
institucionalização do Ciclo de Alfabetização compreendido nos três primeiros Anos dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Ressalta-se também que, para a implementação do PNAIC foi essencial o
planejamento estratégico das ações, a delimitação conjunta entre equipes pedagógicas,
professores, da aprendizagem a ser consolidada em cada ano, em relação a cada uma dessas
dimensões do ensino, a organização dos espaços, dos materiais e do tempo nas escolas.
Ao pensar a importância do PNAIC como ação de formação contínua de professores
alfabetizadores é que se buscou investigar o que tem sido produzido pelos pesquisadores nos
programas de pós-graduação do Brasil.

O PNAIC na pesquisa acadêmica brasileira
O levantamento das pesquisas foi realizado utilizando-se o descritor ―PNAIC‖ na base
de dados do Catálogo Dissertações & Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
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de Nível Superior (CAPES), tendo como recorte temporal o ano 2013 por ter sido o início da
implantação do PNAIC.
Para fins de análise, e tomando-se como referência os cuidados metodológicos
apontados por Vosgerau e Romanowski (2014), as 157 pesquisas localizadas foram
organizadas sob a forma de quadros, sendo agrupadas por ano de publicação; tipo de
produção (dissertações e teses); área dos programas de pós-graduação; região e temáticas,
buscando identificar qual o enfoque dado nas pesquisas. Para analisar as temáticas foi
necessária a leitura dos resumos.
Com relação ao período de produção, conforme apresentado no quadro 01, a seguir,
constatou-se um crescimento de estudos entre os anos 2014 a 2018, totalizando 157
pesquisas.
Quadro 01: Número de Teses e dissertações sobre o PNAIC por período
Período
Nº
08
2014
26
2015
40
2016
38
2017
45
2018
Total
157
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.
No gráfico 01 estão sistematizados os dados referentes ao tipo de produção, sendo 143
dissertações e 14 teses. Destaca-se que foram identificadas 32 áreas de concentração dos
programas de pós-graduação distintas, tendo a Educação o maior volume, com 144 trabalhos,
seguida pela Gestão e Avaliação da Educação Pública com quatro produções; Educação e
Formação de Formadores; Educação para Ciência e Matemática; e Linguística com três
produções cada uma.
Gráfico 01: Número de dissertações e teses sobre PNAIC por tipo
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Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.
Quanto à região, de acordo com os dados sistematizados no gráfico 02, das
instituições em que as pesquisas foram produzidas verificou-se que a região Sul concentra um
total de 50 produções, a Sudeste 49; as regiões Centro-oeste e Nordeste 24 cada uma; e na
região norte 10 produções. Considerando-se que os programas de pós-graduação estão
concentrados mais nas regiões sul e sudeste, pode-se inferir que há uma preocupação
crescente com o PNAIC como tema de pesquisa nas demais regiões.
Gráfico 02: Número de dissertações e teses sobre PNAIC por região

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.
Conforme consta no gráfico 3 com relação às temáticas, das 157 pesquisas 71
voltaram seu foco de estudo do PNAIC na relação com as políticas públicas e gestão em
alfabetização. A ênfase na formação de professores alfabetizadores em diferentes contextos
compreendeu um número significativo de pesquisas, totalizando 54 pesquisas. Outras

1381

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

temáticas também apareceram tais como a análise do material do PNAIC (11 pesquisas);
avaliação (10 pesquisas); enfoque na prática pedagógica do professor alfabetizador que
participou do PNAIC (sete pesquisas) e o processo alfabetizador da criança (quatro
pesquisas).
Gráfico 03: Número de dissertações e teses sobre PNAIC por temática

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.
A análise desses dados apontou que o enfoque dado pelos pesquisadores acerca do
PNAIC centrou-se mais na discussão e análise das políticas educacionais e de formação
continuada, sendo pouquíssimos trabalhos que abordaram a relação do programa ao trabalho
docente em sala de aula. A questão da identidade dos professores alfabetizadores no processo
de formação continuada por meio do PNAIC também é um dos temas pouco explorado.
Dentro do foco de formação de professores localizou-se apenas um trabalho.

Considerações Finais
A pesquisa desenvolvida e aqui apresentada evidencia que, apesar do crescente
número de teses e dissertações que tiveram como objeto de estudo o PNAIC, constitui-se um
terreno fértil de investigação, considerando-se a escassez de estudos pautados no cotidiano
dos professores alfabetizadores. Qual o impacto do PNAIC na constituição da identidade do
professor alfabetizador? Por que em algumas regiões o programa não atingiu a sua meta que
consistia em formar professores com a finalidade em assegurar a alfabetização das crianças
dos três primeiros anos do Ensino fundamental?
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Tais questionamentos remetem a pensar que não basta apenas garantir espaços e
esforços de formação continuada, mas, conforme ressalta Imbernón (2010), é necessário um
processo de mudança e compreensão de novas práticas e como essas novas práticas podem
atribuir mudanças significantes nas práticas antigas.
O autor defende que as ações de formação continuada precisam compreender o
professor como sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem, cujas ações são tomadas
de maneira intencional, com objetivos pré-estabelecidos, acompanhando as seguidas
transformações exigidas em sua prática pedagógica.
O conhecimento profissional consolidado mediante a formação
permanente apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e
de competências de processamento da informação, análise e reflexão
crítica em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a
avaliação de processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN,
2010, p.75).
Portanto, faz-se necessário repensar o conceito de formação continuada apresentados
nos programas de formação continuada, buscando compreendê-la na perspectiva de mudança
das práticas no âmbito dos docentes e da escola, possibilitando a experimentação do novo, do
diferente a partir das experiências profissionais que ocorrem neste espaço e tempo,
orientando um processo constante de mudança e intervenção na realidade, bem como
propiciando autonomia para que ocorra uma transformação efetiva.
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Planejamento de aula nas turmas de alfabetização: a heterogeneidade como
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Resumo: Considerando as salas de aulas como um local de aprendizagem formal onde os estudantes
aprendem de modo geral em ritmos diferentes, pensar em planejamento de aula traz à tona o papel do
professor como facilitador da aprendizagem de todos os estudantes simultaneamente. O relato
pretende mostrar a forma como os profissionais responsáveis pela formação dos professores de Rede
Municipal de Ensino da Prefeitura de Curitiba, alfabetizadores, orientam o trabalho e divulgar os
cadernos de encaminhamento metodológicos elaborados para auxiliar a nortear o trabalho do
professor que atua em classes de alfabetização. Trazer algumas pistas de como proceder para que seja
assegurado a todos os estudantes os direitos à aprendizagem, que eles possam interagir com seus pares
e aprender com eles, simultaneamente, e que sejam respeitados os ritmos de aprendizagem individuais
prevendo avanços acadêmicos de todos os estudantes, é papel deste relato de experiências.

Palavra-chave: Planejamento. Heterogeneidade. Adequação.
Problematização
É possível para o (a) professor (a) fazer um planejamento que contemple as
necessidades individuais de aprendizagem dos estudantes, de mesma temática e que toda a
turma possa realizar as atividades simultaneamente?

Justificativa
Ao estudar sobre alfabetização e letramento e acompanhar professores (as) no
exercício da prática docente, a heterogeneidade entre os estudantes é um tema que angustia os
profissionais e gera dúvidas na hora de realizar um planejamento.
Normalmente são feitos planos de recuperação paralela para os estudantes que apresentam
alguma dificuldade no conteúdo abordado. Esses planos de recuperação paralela são, de
modo geral, atividades descontextualizadas com tema diferente daquele que a turma em que o
estudante com lacuna de aprendizagem ou ritmo de aprendizagem diferente dos demais
estudantes está inserido, desta forma, causa uma certa exclusão pedagógica.
Será que o estudante percebe que suas atividades são completamente diferentes dos
demais membros da classe? Os outros estudantes percebem? Há alguma relação da
autoestima com a aprendizagem?
A avaliação é tomada como ponto de partida; pode e deve ser utilizada como
instrumento capaz de fornecer subsídios para o planejar e replanejar de atividades
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significativas. Jussara Hoffmann, em seu livro Avaliar para promover: as setas do caminho,
explicita o produto de estudos acerca da avaliação como propulsora da aprendizagem.
Segundo Hoffmann (2017, p.51)‖ O aluno não poderá ser conhecido em suas potencialidades
reais ou tê-las favorecidas a não ser por processos que se destinem a mobilizá-lo em vez de
classificá-lo.‖
O plano de aula elaborado pelo (a) professor (a) pode trazer atividades significativas
que promovam avanços acadêmicos para todos os estudantes simultaneamente? Quais as
pistas ou os caminhos que se deve seguir para conseguir atingir todos os estudantes nas
turmas heterogêneas?
Reunir as publicações de pesquisadores da área da educação acerca dos estudos de
como um planejamento pode ser adequado às necessidades individuais dos estudantes, foi o
ponto departida dos alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba.
Refletir sobre a possibilidade de adequar a metodologia e as estratégias de ensinoaprendizagem utilizadas às necessidades acadêmicas dos estudantes com ritmos diferentes e
quais estratégias de ensino podem ser utilizadas para que

atinjam e ou impulsionem a

aprendizagem significativa.
Correlacionar os estudos sobre as turmas heterogêneas e possibilidades de realizar um
planejamento de aula com atividades diferenciadas e diversificadas do mesmo tema que
contemplem as necessidades de aprendizagem individuais em turmas de alfabetização,
garantindo os direitos à aprendizagem e promovendo avanços acadêmicos. Descrever, através
da obra de autores, as atividades diferenciadas e diversificadas e sua aplicação prática.
Entende-se por atividades diversificadas aquelas que promovem diferentes estratégias
didáticas para trabalhar determinado conteúdo (escrita, fala, expressão plástica, musical, gestual,
lúdico, etc.), considerando que os estudantes aprendem de formas diferentes. Já as atividades
diferenciadas são aquelas adaptadas com a necessidade de cada estudante, articuladas em grupos
heterogêneos (HOFFMANN, 2017).

Demonstrar a importância do olhar atento do professor para a avaliação, a necessidade
de conhecer a aprendizagem de cada um dos estudantes, as hipóteses de escrita por eles
desenvolvidas e a partir deste diagnóstico planejar atividades desafiadoras que proporcionam
reflexão e aprendizagem.
Para se ter ensino de qualidade é necessário que o professor tenha um olhar individual
para cada um dos estudantes na sala de aula. Reconheça neste estudante um cidadão de
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direitos, conheça as leis que o amparam e também as leis respaldam e norteiam o trabalho
docente. Neste aspecto, torna-se fundamental conhecer ou reconhecer a LDB e o que prevê
relacionado ao estudante e sua aprendizagem direta.
A Lei de Diretrizes e Bases n.º 9394-96, no Título ll- Dos Princípios e Fins da
Educação Nacional, no Art.3º - determina que:
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
IX – garantia de padrão de qualidade;
No TÍTULO IV – Da organização da Educação Nacional, no Art.13, determina que:
Os docentes incubir-se-ão de:
III- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento;
Entre outras atribuições.
Fundamental conhecer as hipóteses de escrita dos estudantes nas classes de
alfabetização e quais as estratégias que podem ser utilizadas para promover reflexão e
avanços acadêmicos. Emília Ferreiro e Ana Teberosky no livro A Psicogênese da Língua
Escrita, busca mostrar que (1999, p.17) ―o caminho que a criança deverá percorrer para
compreender as características, o valor e a função da escrita, desde que esta se constitui no
objeto de sua atenção.‖ Tais estudos merecem atenção quando se trata de alfabetização, etapa
da escolarização em que a escrita ganha o citado valor descrito pelas autoras. Conhecer os
processos pelos quais o estudante se apropria da escrita é necessário para que se possa
planejar, prever atividades significativas e desafiadoras que promovam avanços.
Artur Gomes de Morais, no livro O Sistema de Escrita Alfabética evidencia os
conflitos vividos pelas crianças durante a aquisição da língua escrita e elenca dez
propriedades do sistema alfabético que o estudante precisa reconstruir para compreender o
funcionamento e se apropriar do sistema notacional. Segundo Morais (2012, p. 52) ―Quem,
em algum momento, parou para ver na escrita do português quais combinações de letras não
podem ser feitas ou quais letras não aparecem no final das palavras?‖. Nesta ótica, o autor
nos faz refletir sobre a forma de compreensão que a criança demonstra elaborar sobre o
processo de aquisição da língua escrita.
―Falar que, na escola, lidamos com turmas heterogêneas é uma afirmação tão óbvia
quanto dizer que somos diferentes.‖ (2018, p.8) Com essa afirmativa, Tema Ferraz Leal,
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Carolina Figueiredo de Sá e Elaine Cristina Nascimento da Silva iniciam o livro
Heterogeneidade, educação e linguagem em contextos do campo e da cidade. Ressaltar a
importância do olhar sensível para as semelhanças e diferenças entre as crianças auxilia o
processo de construção do planejamento de aula que visa promover avanços.
Segundo Jussara Hoffmann, em seu livro intitulado Avaliar para promover as setas do
caminho (Hoffmann, 2017, p.20) ―O papel do professor, ao avaliar, é agir para alcançar o
sucesso dos alunos.‖
O que nos dizem as pesquisas recentes sobre a heterogeneidade em sala de aula e a
possibilidade de planejar atividades significativas que promovam avanços acadêmicos? De
onde o (a) professor (a) precisa partir para pensar esse planejamento? É possível propor
adequações no encaminhamento metodológico para atender a diversidade em sala de aula?
A partir desses questionamentos, e da concepção de que, nossas classes não são
homogêneas, tem-se a necessidade de ―planejar atividades considerando o princípio de
―ensino ajustado‖ (ONRUBIA, 1996).
Normalmente em classes de alfabetização, os (as) professores (as) propõem uma
atividade para toda a turma e acompanham mais de perto os (as) estudantes com ritmo de
aprendizagem diferente e afirmam ser muito difícil trazer atividades diferenciadas para
atender as necessidades individuais destes que acabam recebendo como adequação às suas
necessidades atividades descontextualizadas e diferentes daquelas que a maior parte da turma
realiza, outras vezes, o mesmo estudante recebe atendimento fora de sala de aula, como uma
recuperação paralela. Porém, em classes multisseriadas a prática de se pensar
encaminhamentos para todas e cada um é comum.
Romper com barreiras e crenças de que todos devem aprender as mesmas coisas ao
mesmo tempo é um grande desafio para a maior parte dos professores. Jussara Hoffmann
(2017) pesquisa a avaliação com o intuito de promover a aprendizagem e relata a necessidade
de planejar e propor atividades diferenciadas e diversificadas.
O planejamento de atividades diferenciadas e diversificadas é destacado no Currículo
do Ensino Fundamental de Curitiba (2016), quando diz que:
Ao organizar o trabalho didático no espaço escolar é necessário considerar que as
salas de aulas constituem-se pela heterogeneidade (...) Há que se planejar e propor
atividades diversificadas e diferenciadas em um mesmo tempo, considerando a
diversidade de conhecimentos dos(as) educandos(as). (CURITIBA, 2016, p. 17)
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A heterogeneidade das salas de aula e o trabalho com a alfabetização foi discutida em
cursos de formações anteriores, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa –
PNAIC, no ano de 2013, que teve grande alcance entre os professores do Município. Em seus
cadernos formativos encontramos discussões que embasam o trabalho com a formação de
professores:
Conseguir respeitar a heterogeneidade e atender aos diferentes é uma tarefa muito
complexa. Com uma história de ensino padronizado, que não considerava o que os
alunos estavam compreendendo, de fato, sobre o que estava sendo trabalhado, para
a escola, passar a respeitar a diversidade dos aprendizes, é um grande desafio. Um
desafio que precisamos enfrentar, quando assumimos que é nosso dever assegurar
às crianças seus direitos de aprendizagem. (BRASIL, 2012, p. 30)

Partindo desse suporte teórico e das demandas formativas dos profissionais do
Município de Curitiba, pensou-se em atividades e formas de organização dos estudantes
visando uma prática que garanta que, os que mais precisam sejam atendidos em suas
necessidades acadêmicas, ao mesmo tempo que os demais estudantes avancem ainda mais,
não restringindo a adequação metodológica apenas para aqueles que não atingem todos os
objetivos propostos.
Os alfabetizadores iniciaram a elaboração dos encontros de formação continuada com
os professores do 1º. Ao 5º. ano do Ensino Fundamental, planejando formações
contextualizadas utilizando o texto como ponto de partida, para cada turma um gênero textual
diferente. Iniciou-se o trabalho realizando-se atividades de compreensão leitora,
coletivamente com a turma de professoras.
Em cada encontro de formação os professores participantes puderam vivenciar
estratégias de leitura de textos, privilegiando a adequação metodológica, isto é, com
possibilidades de encaminhar a atividade na turma em que atua para que todos os estudantes
participem e sejam ativos no processo, visando avanços acadêmicos, contemplando o
letramento.
Nos encontros, foram debatidos aspectos fundamentais para realizar um bom
planejamento considerando a heterogeneidade, dentre eles destacamos:


A importância do diagnóstico contínuo para registrar graus de domínio dos estudantes



Propostas diferentes de acordo com os percursos individuais dentro de um mesmo
contexto/tema.



Realização de agrupamentos (interação entre pequenos e grandes grupos) como um aspecto
positivo para a troca de conhecimentos de estudantes em diferentes níveis.
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Foram elaboradas atividades que elencam o eixo sistema de escrita alfabética,
contemplando os processos de alfabetização e a aquisição da língua escrita. Para estas
atividades, a avaliação e o conhecimento do que o estudante já sabe e as hipóteses que
elabora são fundamentais. Uma das sugestões foi agrupar os estudantes de forma que os
níveis de aprendizagem sejam próximos de forma produtiva, onde um possa auxiliar o outro.
Pré-silábicos com silábicos, silábicos com silábicos- alfabéticos e silábicos-alfabéticos com
alfabéticos, segundo os estudos da psicogênese da língua escrita, estudos sobre as hipóteses
de escrita elaboradas durante o processo de alfabetização foram fundamentais para pensar nos
agrupamentos produtivos. Atividades foram elaboradas com a mesma temática, partindo do
texto, e contemplando as necessidades individuais de aprendizagem de cada estudante.
Foram publicados cinco cadernos de encaminhamento metodológico da Secretaria da
educação da Prefeitura Municipal de Curitiba, contemplando turmas de 1º ao 5º ano, com o
título ―Adequação Metodológica‖, que referenciam a importância de se utilizar de atividades
diferenciadas dentro do planejamento e explicitam práticas possíveis de aplicação em sala de
aula, e são utilizados como subsídio para a prática docente. Cabe destacar que, visando o
protagonismo docente e considerando realidade de cada escola, as atividades apresentadas
são norteadoras, cabendo ao professor fazer os ajustes e adequações necessárias.
Segundo o caderno do 1.º ano (2018), a adequação metodológica ―pressupõe
atividades que não sejam simplistas, sem promover a reflexão e construção do conhecimento,
e que também não sejam praticamente impossíveis de serem realizadas causando frustração
desnecessária em relação a aprendizagem.‖ (CURITIBA, 2018, p.3)
O uso de materiais manipulativos, jogos, papeletas, textos fatiados e lacunados,
legenda de cores foram algumas das estratégias vivenciadas com os professores nos
momentos das formações como sugestões para desenvolver atividades diversificadas e
diferenciadas.

Disponível em:
http://www.educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/noticias/.curitiba.pr.gov.
br/conteudo/anos-iniciais/9930, acesso em 25 de jul de 2019.
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O caderno publicado traz em seu corpo, passos que podem auxiliar o professor na hora de
elaborar o planejamento.
O que o professor deve considerar no planejamento para a adequação metodológica:
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
 Quando? Ao iniciar um encaminhamento metodológico, durante o desenvolvimento das
atividades, durante a realização de jogos, em atividades de produção textual. Enfim, várias
situações de permitam avaliar a aprendizagem do estudante.
CONHECER OS NÍVEIS DE ESCRITA
 Promover situações de escrita em que seja possível conhecer as hipóteses dos estudantes.
PLANEJAMENTO
 Planejar atividades que promovam avanços acadêmicos individualizados e que sejam do
contexto da turma, realizando-as simultaneamente.
REAVALIAR
 Houve avanço? Observar o estudante enquanto realiza as atividades devidamente
planejadas, perceber as melhores situações de aprendizagem para cada ele.
REPLANEJAR
 Propor outras atividades que possibilitarão aprofundamento, avanços e reflexão sobre a
língua escrita, dentro do contexto das atividades que foram desenvolvidas para toda a turma
.  Diversificar as atividades é importante, afinal, serão as respostas dos estudantes que
darão pistas para continuar refletindo, permanentemente, sobre novas atividades a propor.
ensino que nos permitam avaliar a aprendizagem do estudante.
Disponível em:
http://www.educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/noticias/.curitiba.pr.gov.br/conteudo/anosiniciais/9930, acesso em 25 de jul de 2019.

Em salas de aula, encontram-se estudantes que aprendem de formas diferentes, esse é
um dos motivos pelo qual as estratégias de ensino devem ser diversificadas, isto é, serem
variadas quanto ao tempo, com experiências sucessivas e complementares; em graus de
dificuldade; na forma de realização, ora individual em duplas, trios ou grupos; em
possibilidades de expressão do conhecimento através de diferentes linguagens; e no uso dos
recursos didáticos.
Quanto mais amplas forem as oportunidades de acompanhar o aluno, em sua
interação com o objeto de estudo, agindo sobre ele ou a partir de agentes culturais

1391

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.
mediadores, como a televisão, revistas, pessoas da comunidade, etc., maior será o
conhecimento das estratégias de aprendizagem desenvolvidas e dos conceitos de
que se apropria. Propor tarefas que suscitem diversas formas de representação do
conhecimento (escrita, fala, expressão artística, musical, linguagem cartográfica e
outras), também contribui para a maior tomada de consciência pelo aprendiz das
ideias em construção, porque exige novas possibilidades e de reorganização de
conhecimentos internalizados. (HOFFMANN, 2017, p. 97)

Como exemplo, para os professores que atuam nos primeiros anos, a sugestão de
gênero textual é uma quadrinha. Entregar cada palavra da quadrinha para cada criança da sala
levando em consideração o que já conseguem ler, organizar a quadrinha em papel, no formato
que a estrutura do gênero pede e a partir dela, realizar atividades com algumas das palavras
que aparecem na quadrinha.
Para os professores dos segundos anos foi apresentado textos informativos sobre
animais (guaxinim e suricato), fichas técnicas pré-estruturadas com lacunas para as
estudantes preencherem com letras, sílabas ou palavras, de acordo com as necessidades
individuais

de aprendizagem, jogos de percurso, bingo com o nome de animais e

reestruturação de textos fatiados.
Para os professores dos terceiros anos foi apresentado o gênero textual Piadas. As
sugestões foram para leitura de piadas com estratégias diversas e de acordo com o que o
estudante já sabe, pensando em promover avanços acadêmicos. Na escrita, as adequações
aparecem com textos lacunados para os alfabéticos, completar palavras com marcação da
quantidade de letras para os que estão no nível silábico e silábico alfabético, e completar
sílabas, com marcação da quantidade de letras e sem a marcação para os estudantes em nível
pré-silábico.
Para os estudantes dos quartos e quintos também foram elaborados cadernos de
encaminhamento metodológico com os gêneros conto e curiosidades e textos informativos,
infográficos e propagandas com estratégias de leitura e produção textuais diferenciadas.
Todos os professores atuantes na Rede Municipal de Ensino de Curitiba tiveram a
oportunidade de participar de encontros de formação onde conheceram os materiais,
vivenciaram as propostas descritas em cada um deles. Os profissionais fizeram reflexões
relevantes ao final da formação, dentre elas destacamos:
- rompimento da ideia que é preciso fazer diferentes planejamentos para os diferentes níveis,
sendo possível planejar atividades diferentes dentro de um mesmo contexto;
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- discernimentos entre atividades diferenciadas e diversificadas, e como ambas são
importantes para o progresso de diferentes níveis;
- elaboração de sugestões visando ampliar as propostas de adequações metodológicas
propostas pelas formadoras;
- qual o momento adequado e frequência para realizar atividades diferenciadas, pois muitos
não realizavam, pois acreditavam que toda a atividade tinha que ser adaptada, sendo
necessário retomar na formação a importância das atividades coletivas e das atividades em
grupo.
- compartilhamento práticas de adequação metodológica que já realizaram.
A heterogeneidade está posta, é uma característica que o (a) professor (a)
alfabetizador cita como dificultadora do trabalho docente. Não se pode fechar os olhos para
essa realidade, mas buscar estratégias de ensino e de avaliação que impulsionem a
aprendizagem dos estudantes e auxiliem o professor em sua prática.
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Recorte de uma prática alfabetizadora: Possíveis (re)significações e escritas
à luz de uma perspectiva discursiva.

Ana Carla Tavares Oliveira Santos Costa
Professora da SME
EPELLE/UFRJ

Resumo: O presente artigo tem como finalidade discutir, por meio da prática relatada,
questões que perpassam a alfabetização, concebida através de uma perspectiva discursiva,
onde os sujeitos, seus discursos e enunciações ocupam o centro do processo. Quais resultados
em termos de apropriação do sistema de escrita e leitura são alcançados a partir da prática
desenvolvida? Como se desenvolve a relação oralidade/escrita nesse caminho? Alfabetizar
para quê e para quem? E principalmente, quais sujeitos alfabetizados se constituem nesse
processo? O trabalho foi realizado com turmas de primeiro ano do ensino fundamental, com
idades entre 6 e 7 anos. A escola em destaque localiza-se em uma comunidade da periferia
carioca. A prática foi apresentada no ano de 2018, no EPELLE, grupo destinado à discussões
e estudos no âmbito de letramento, leitura e escrita, coordenado pela professora Ludmila
Thomé de Andrade, na UFRJ(Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Palavras chaves: Alfabetização. Discurso. Interações discursivas
Um olhar docente sobre a alfabetização e seus desafios
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A alfabetização, com suas especificidades e desafios, sempre foi um campo de tensão
para os profissionais que a ela se dedicam, tanto para os iniciantes em suas carreiras, como
para os que já apresentam experiência significativa. Pensar tais tensões que se desenrolam
neste espaço alfabetizador escolar como uma instituição que promove encontros, que produz
sujeitos e, simultaneamente é produzida por eles, se faz desafiador e necessário. É alarmante
pensar que, na contemporaneidade, no Brasil, resultados de pesquisas ainda apontem o direito
à leitura e escrita na idade prevista como algo ainda não palpável, distante da realidade de
muitas crianças . Esse cenário nos convida, enquanto docentes atuantes em sala de aula, no
âmbito da Educação Básica, a questionamentos a cerca do papel que exercemos nesse
contexto ainda tão desproporcional (em termos de igualdade de acesso e oportunidades) e,
principalmente, de quais práticas precisam ser (re)pensadas, executadas, recusadas ou
reestruturadas, para que efetivamente possamos nos perceber caminhando na contramão
dessas estatísticas pouco animadoras.
Para aproximarmo-nos do objeto de nosso estudo, alguns pontos conceituais e de
concepção dos aspectos do processo devem ser destacados, descritos, analisados e
defendidos. Novas concepções de sujeito precisam recentemente reconhecidas por mim,
admitidas, e afirmadas num contexto de formação profissional. Tornou-se importante
reconhecer as diversidades e suas implicações, nos processos de apropriação do
conhecimento. No presente relato,

debruço-me sobre questões que buscam superar um

conceito de alfabetização restrito, que a entende puramente como decodificação e repetição, e
compreendo a primordialidade em reconhecer que é improdutivo dicotomizar a apropriação
da leitura e escrita de seu contexto sócio/histórico / político.
…Constatamos que a leitura é uma atividade social cuja funcionalidade se
evidencia e se propaga cada vez mais, mas que, contraditoriamente, uma
grande parcela da população não aprende seu funcionamento porque a escola,
como lugar de ensino, acaba sendo extremamente seletiva. (Smolka, 2012,
p.15)

Essa afirmação, apontada por Smolka em seu livro ―A criança na fase inicial da escrita –
a alfabetização como processo discursivo‖, permite a constatação de que a escola é ainda
espaço de reprodução da exclusão por meio de suas práticas.
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A Educação de um modo geral e ainda mais especificamente a alfabetização – campo
privilegiado neste artigo —, precisa ser compreendida como uma instituição que não se
processa isoladamente, alienada da conjuntura social que a atravessa e é por ela atravessada.
Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as
coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança,
unicamente aliança. A árvore impõe o verbo ―ser‖, mas o rizoma tem como
tecido a conjunção ―e…e…e…‖.Há nesta conjunção força suficiente para
sacudir e desenraizar o verbo ser. Entre as coisas não designa uma correlação
localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção
perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho
sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no
meio.(Deleuze, Guatarri, 1995)

Os autores Deleuze e Guattari, em sua obra da filosofia contemporânea nomeada ―Mil
platôs‖, nos trazem modos de pensar as relações, destacando alguns conceitos bastante
pertinentes, dentre eles o de ―rizoma‖, que se relaciona a raiz, visto o exemplo na citação
acima. Estes conceitos parecem nos ampliar a concepção, e nos permite pensar o tema
proposto para este texto, ou seja, leitura/escrita/oralidade como um fluxo incessante, que se
processa literalmente no ―meio‖, uma corrente que não se pode compreender seu início ou
fim, mas um ―entre‖, composto de reticências, carregado de subjetividade, onde não se pode
delimitar os sujeitos que o compõem, posto que ―um‖ é composto de vários. Um contínuo,
que não é possível ser concebido dissociado, pois dessa forma empobreceria seu sentido.―Não
somos mais nós mesmos. Cada um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados,
multiplicados.‖(Deleuze & Guattari,1995)
Trago aqui um relato de uma prática alfabetizadora, apostando numa forma de
alfabetizar. Pelo próprio ato de explanar, me sinto revivendo o momento, reativo a memória
das sensações experimentadas ao vivenciar a leitura, que se dá ―entre‖, para tomar o
pensamento dos filósofos citados acima, meus alunos e os desdobramentos que ocorreram
naquele espaço. Discursar sobre e registrar minha prática em sala de aula, enquanto
professora alfabetizadora, me proporciona sentimentos diversos e divergentes. Por um lado,
sinto-me consagrada pelo espaço político ( que não pode ser perdido, que pode ser cada vez
mais permeado) que essa possibilidade/oportunidade de escrita ocupa, um lugar de
reconhecimento e validação da voz dos(as) regentes que (re)pensam, (re)inventam e
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engendram a alfabetização, na sala de aula. Em contrapartida, esse momento me convida à
responsabilidade do ato de me expressar falar através da palavra escrita, por uma enunciação
sobre um ofício que implica tantas questões. Afirmar a sala de aula como um lugar de
pesquisa e o professor alfabetizador como um pesquisador de suas próprias práticas e
vivências pedagógicas, ainda é algo recente. ―O discurso não é simplesmente aquilo que
traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do
qual nos queremos apoderar.‖ (FOUCAULT, p.10, 1996).
No curso da prática, obtive algumas respostas e inúmeras interrogações, que
estimulam a perene busca pelo conhecimento e aprimoramento do ―eu‖ (docente que
alfabetiza) imerso em um campo atravessado por contínuos e ininterruptos caminhos de
demandas e mudanças.

...muitas vezes, mais importante que as respostas, são as perguntas que
fazemos… elas servem como bússolas para orientar os caminhos que nos
possibilitem compreender as relações entre os modos de ensinar e
aprender a língua escrita(Corais,2018,p.30)

Conduzindo o foco para a prática em sua forma mais concreta, é considerável
salientar que a escola localiza-se em um lugar onde os problemas sociais permeiam o
cotidiano da comunidade escolar. Há privação de dias letivos, em função de confrontos
armados, o que impossibilita o acesso à comunidade e consequentemente à escola. Essa
problemática afeta de modo negativo o psicológico dos alunos, assim como de toda
comunidade escolar, interferindo assim nos resultados dos objetivos propostos nas aulas
ministradas, como por exemplo: tempo de duração das práticas, modo de percepção e
significação dos processos vivenciados.
Em contrapartida, os aspectos mencionados não impossibilitam, tampouco
despotencializam os sujeitos (alunos/professores) envolvidos no percurso da alfabetização,
apenas os caracterizam de outra forma, singularizando os modos de ensinar /aprender, que se
reconstroem e (re)significam diante de sua realidade, viabilizando o possível.
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A prática: Ponto de partida e desdobramentos
O ponto de partida das reflexões aqui propostas é uma prática que colocaremos em
destaque narrando-a, refletindo sobre ela e defendendo-a. Iniciou-se com a curiosidade de um
aluno por um livro exposto no espaço destinado à leitura na sala de aula. Ele direcionou o
livro ao colega de classe, e teceu um breve comentário sobre a expressão zangada da menina
na capa.. Questionou sobre o possível assunto do livro, e me pediu que realizasse a leitura
com eles.
Aceitei a proposta e li rapidamente o conto, porém já era fim da aula. No dia seguinte,
durante a rotina (momento inicial da aula), o livro ―Mas por quê!? A história de Élvis‖ foi
lido novamente na rodinha com o grupo. A turma demonstrou curiosidade de um modo geral,
interagindo com comentários e expressões faciais (que valiam mais que palavras em
determinados momentos).
A leitura abordava a história de uma menina, que andava pela cidade, sempre
emburrada, mal humorada, expressando revolta e azedume que ressaltavam aos olhos de
todos que percebiam sua presença. A menina, aos berros, fazia constantemente a pergunta
―Por quê!?‖, apresentando inconformidade. Ninguém entendia seu comportamento, que aos
olhos alheios parecia não fazer sentido. Ela carregava sempre uma mala em suas mão, para
onde quer que fosse seu destino. Um dia, ela resolve dividir sua angústia com os colegas,
revelando que seu passarinho, chamado Élvis, repentinamente, havia falecido. Ela o
carregava dentro da mala. Todos se solidarizavam a sua dor, se organizando junto a garota no
preparo do enterro de Élvis. Durante o ―velório‖, enquanto tomavam um chá, ela relatou
memórias do pássaro para todos, ressaltando inclusive o dom do animal em cantar. O fim da
narrativa se dá com o enterro da ave e as condolências dos amigos a colega ―mal-humorada‖.
Foi interessante perceber como as crianças da turma se envolveram na contação, ao
ponto de se sensibilizarem de fato com a dor da menina, denotando a capacidade de empatia
da maioria dos alunos, apesar de tenra idade. Um diálogo se estabeleceu na roda de leitura,
naquele momento ocupei o papel de mediadora do processo. Ali eu era mais uma voz, que
falava e na maioria das vezes, calava e observava. Alguns demonstraram agitação, outros
mantiveram-se quietos, mais calados, como se estivessem ―digerindo‖ o assunto abordado. A
diferença de reações e de sentimentos alarmados diante de uma mesma narrativa contada
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chamou-me bastante atenção, testemunhando a vigorosa diferença entre os sujeitos e suas
formas de representar e reagir aos afetos(compreendemos essa palavra como tudo que nos
afeta, não se restringindo apenas aos bons sentimentos e sensações).

O diálogo que se estabelece em torno de um desenho, de uma história lida
pela professora ou de evento qualquer no cotidiano das crianças é
fundamental no processo de elaboração, de produção compartilhada de
conhecimento (SMOLKA, 2012)

O livro retratava temáticas corriqueiras da vida humana, como ―morte‖, ―saudade‖,
―amizade‖, ―solidariedade‖ e ―união‖, que foram significadas e ressignificadas por nós (
sujeitos que pensam, sentem sua realidade), e expressadas intensamente através da oralidade.
Corais (2018,p.75) cita Bakhtin afirmando ―A língua penetra na vida através dos enunciados
concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na
língua‖. Algumas expressões presentes na leitura, chamaram bastante atenção dos discentes,
que em consequência disso as destacaram na roda de conversa, propiciando uma elaboração
coletiva de sentidos, apoiada também nas imagens que o livro oferecia. Foram a partir dessas
que desenvolvemos a proposta do trabalho de escrita, que ocorreu em dois momentos
distintos, que relatarei em seguida:.
Primeiro momento:As expressões e seus significados: Um registro coletivo.
Professor como escriba
Organizei, em duas cartolinas distintas, a escrita de duas expressões que eu mesma
grafei frente aos alunos que observavam tal movimento. Cada aluno que desejasse, falaria sua
possível interpretação sobre as frases destacadas. Todas foram registradas com o nome da
criança autora do discurso. Materializou-se ali um espaço de enunciações e significações,
onde se reafirma que o que se pensa e se fala também pode ser escrito. Uma escrita regida por
múltiplas ―vozes‖.
Foi interessante observar que algumas crianças, ao pedirem a vez para falar,
apropriavam-se do discurso de um outro colega de classe, reproduzindo-o. Era solicitado que
o aluno refletisse e falasse o que ele (enquanto sujeito pensante) havia entendido, ressaltando
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que cada um tem o direito de pensar, sentir e dizer de forma diferente do outro. Diante deste
fato, foi possível refletir sobre a dificuldade em enunciar-se com propriedade. Podemos
destacar também a necessidade em ser ―autorizado‖ a dizer. O fato de repetir o discurso de
outrem, remete à segurança em não ser criticado ou rejeitado, pois a narrativa anterior já
havia sido ―aprovada‖ pelo grupo e por mim enquanto professora da turma, ou seja, o ―medo‖
em tecer uma fala própria e original. Podemos entender como um resquício de práticas
pedagógicas que ainda permeiam e reverberam o tecido social, por ainda serem consideradas
eficientes em seus resultados. Práticas que valorizam o código e sua apropriação, que outrora
atenderam as demandas de sujeito/sociedade, mas que atualmente não dão conta somente do
processo de alfabetização.

Segundo momento:O que te deixa de ―cabeça quente‖?
Discursos, significados e escritas possíveis.(Registro individual)
Uma nova roda de conversa foi realizada em sala, onde fora incitado que os alunos
refletissem agora, sobre o que os deixava de ―cebeça quente‖. Neste momento da prática, a
atividade foi dirigida para a construção de possíveis e variadas relações que pudessem
ocorrer com as suas realidades e cotidianos. Durante um longo e agitado diálogo, todos
colocaram suas perspectivas, intervenções e ressignificações da própria fala e do
―outro‖(companheiros de classe e professora da turma). Uma rica troca entre os envolvidos se
estabeleceu nesse espaço de interlocução.
A interlocução marca os sujeitos, a linguagem se marca nos seus atos de
enunciação, os sujeitos são marcados pela linguagem assim apropriada, no
tempo dos enunciados. A partir desta definição, pode-se compreender que
um sujeito existe apenas marcado pelo olhar do outro, a quem se dirige,
mesmo que tacitamente. A perspectiva discursiva encerra uma concepção
alteritária de linguagem, de modo que não se pode tratar da ―alfabetização
dos alunos‖, sem se tratar de seus professores também, que estão com eles,
constituindo-os, mediando os processos pedagógicos de apresentação da
língua escrita. (Andrade, p.523,2017)

Proposta de escrita
Após esta etapa, os alunos foram convidados a pronunciarem-se, por meio de
desenhos e pequenos textos relacionados á expressão discutida ―Ficar de cabeça quente‖,
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processo que os possibilitou a relacionar-se com a escrita como um momento/espaço de
afirmação de seus afetos e percepções manifestados anteriormente. A palavra se ―materializa‖
no papel, carregada de significado, denunciando um sujeito ativo, pensante, ―presente‖ em
seu processo de alfabetização.
A seguir, veremos algumas produções dos alunos relativas a esta etapa da prática, que
pode ser descrita, sem dúvida como o clímax do processo.
Assim, os textos das crianças, desde as primeiras tentativas, constituem (e
geram outros) momentos de interlocução. É nesse espaço que se trabalham a
leitura e a escritura como formas de linguagem. A alfabetização se processa
nesse movimento discursivo. Nessa atividade, nesse trabalho, nem todo dizer
constitui a leitura e a escritura, mas toda leitura e toda escritura são
constitutivas do dizer(Smolka p.153,2012)

Esse período da prática teve duração de dois dias inteiros de aula. Uma atividade que
parece simples, aos olhos de quem não vivencia o processo de alfabetizar, mas que envolve
inúmeras questões. Na condição de leitores/escritores iniciantes, para quem ainda está em
processo de apropriação da língua escrita, a produção de uma palavra ou frase é complexa
São caminhos e descaminhos, que envolvem a elaboração de muitas hipóteses. As produções
eram individuais, porém impossível não haver a troca e o diálogo entre os pares. Os alunos
dividiram-se em duplas ou trios, a fim de construírem juntos as possibilidades de escrita.
Grifei que não poderia ser copiado do colega, que só seria válido se fosse registrado o motivo
próprio, da sua vida, que poderia ser uma situação em casa, na rua, na escola, com eles
mesmos, em fim, algo que pertencesse ao universo deles. Coloquei-me à disposição para
auxiliar em qualquer dúvida que pudesse surgir, durante o percurso. Alguns inicialmente
resistiram a realizar a tarefa, declarando ―não saber escrever‖. O ato de escrever, se enunciar
por intermédio da escrita envolve uma questão muito delicada: A autoestima. Alguns se
permitem ousar a se lançar a tentativa, outros percebem este ato como se fosse algo muito
distante de si.
O medo do ―erro‖, da ―censura‖ ou rejeição que antes aparecia no momento do
discurso, transfere-se para a prática da escrita, uma vez que as duas instâncias não se
concebem alienadas. A preocupação de não valorizar o ―erro‖, neste momento é crucial, mas
tomá-lo como um processo natural de criação de hipótese de uma escrita que é tecida dia a
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dia, cada momento e atravessada por muitos fatores. Quando um aluno me questionava sobre
alguma dúvida na escrita, levava essa questão para o grupo, onde refletíamos juntos e
elaborávamos hipóteses para a possível escrita daquela frase ou palavra pensada. Muitos
escreviam no quadro, como pensavam aquela escrita e diversas intervenções eram feitas, não
só por mim, mas por outros colegas também(que sentiam-se à vontade para tal iniciativa).
Esse movimento atingia aos mais inseguros, pois os fazia sentir parte do processo coletivo de
construção, e consequentemente encorajava-os a realizar sua atividade. Assim, de forma
acolhedora, todos se ajudavam e avançavam em seus processos de escrita e leitura de forma
significativa. A escrita passava por todos, onde ninguém errava ou acertava, porém todos a
teciam juntos.
Outro ponto que chamou-me bastante atenção, foram as diferentes formas de
apropriação da obra literária apresentada, fato que ficou claro em todas as etapas e
principalmente nesta referida. Cada um registrou motivos diferenciados, que podemos elencar
como: Dor, espera, limites(não poder fazer o que deseja, no momento que deseja), repreensão
por parte dos cuidadores, morte (dialogando com a personagem do livro), uma revelou não
sentir incômodo com ―nada‖ e por fim, a sensibilidade para água gelada. Quantas questões!
Como uma leitura pode abranger tantas possibilidades de sentidos e sobretudo envolver e
estimular uma turma a praticar a escrita de forma significativa. ―Nestes casos a literatura
satisfaz, em outro nível, à necessidade de conhecer os sentimentos e a sociedade, ajudandonos a tomar posição em face deles.‖(CANDIDO, 1995, p.249) Essa passagem do texto de
Antônio Cândido, descreve perfeitamente o ocorrido, os alunos posicionaram-se diante do
que leram, das discussões experienciadas, correlacionando com suas existências. Esse
exercício, da reflexão, do pensar em si próprio a partir do que é oferecido, de uma estória que
a princípio é do ―outro‖, mas que eu posso tornar minha, me fazer presente, criar
identificação, fomenta e promove subsídios para o desenvolvimento de uma escrita viva,
carregada de sentido e de sujeitos.
Considerações finais
Foi possível concluir, essencialmente, a partir da prática revelada que, os sujeitos que
se alfabetizam nesse processo, à luz da discursividade, estampam em seus textos escritos suas
impressões e anseios. É perceptível um registro contextualizado em seus cotidianos e
realidades, o que contribui significativamente para que o aluno não sinta-se à margem do
processo de escrita, conferindo objetivo ao ato de ler e escrever. Tal perspectiva, favorece
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uma construção do ser alfabetizado, que dialoga a todo momento com o que lhe é oferecido
em sala de aula(no caso a leitura de um livro).A criança é parte integrante de um caminho,
que se desenha por uma corrente de trocas, por meio das interlocuções e enunciações que
permeiam a sala de aula. As variações nos modos de escrita, das formas de dizer-se através da
oralidade e do ato de escrever, expressam as diversas identidades que se inscrevem nesse
processo. É importante destacar, que as crianças envolvidas no processo, encontravam-se no
primeiro ano e muitas não haviam frequentado Educação Infantil, além de problemáticas
como falta de apoio familiar e baixa frequência. A despeito de tais fatos, foi possível perceber
um avanço no processo de escrita, ainda que de forma heterogênea. Sobretudo, a proposta
discursiva de alfabetização favorece, desde a Educação Básica(que pode ser tomada como
alicerce), a formação de um sujeito cônscio, que pensa, correlaciona fatos e (re)constrói seus
próprios conceitos, afirmando sua identidade desde o seu processo de leitura e escrita, que
são considerados a base. Portanto, o exercício da reflexão e criticidade pode e deve ser
promovido nas raízes da formação do ser.

Figura - Capa do livro (Fonte: Sala de Leitura da U.E)
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Resumo: O presente texto objetiva refletir sobre a importância do processo formativo docente por
meio das experiências vivenciadas pelas professoras com uma prática de leitura realizada com a
história Era uma vez um Gato Xadrez, de Bia Vilela (2003). Para isso, apresentamos dados
provenientes da formação Mediação da Leitura Literária no I Ciclo do Ensino Fundamental realizada
em março de 2019, com professores do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, da rede estadual e
municipal de Primavera do Leste, Mato Grosso. Os resultados apontam para a importância e
necessidade da promoção da formação docente no âmbito da Literatura Infantil e, ainda por meio dos
relatos das professoras, percebemos que o processo colaborativo entre formadoras e participantes
possibilitaram aprendizagens vividas e experienciadas em sala de aula.
Palavras-Chaves: Formação docente. Alfabetizadores. Leitura literária.

Nada mais fácil do que conduzir as crianças ao jogo literário. Elas vivem
ainda no império do imaginário, com um pé na realidade e outro na
fantasia, e não é necessário nenhum artifício para induzi-las [...].
Espontaneamente aceitam a narrativa como aceitariam a realidade.
Marina Colasanti

Introdução

A formação do leitor literário tornou-se uma preocupação nos meios acadêmicos e no
contexto educacional. Dentro deste viés, temos as discussões sobre professora e professor1
enquanto mediadora e mediador da leitura literária, principalmente, por ainda nos depararmos
com alguns entraves para o êxito com o trabalho literário nas escolas brasileiras. Saldanha e
Amarilha (2016), nos estudos sobre o ensino de literatura destacam a precariedade na
formação docente para desenvolver um trabalho com textos literários de modo que
contribuam para a formação do leitor.

1

O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2018 revela que em 2016 tínhamos um total de 2.196.397 docentes
na Educação Básica, sendo que 1.758.945 (80%) correspondiam ao sexo feminino e apenas 437.452 (20%) ao
sexo masculino. Assim, neste texto utilizamos o termo professora para nos referir a todas e todos docentes,
pois validamos o termo de maior perfil para a categoria.
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Essa problemática tem como base a trajetória do docente na sua formação leitora e na
maioria das vezes prossegue na formação inicial (graduação), pois a Literatura Infantil ainda
não está presente de maneira consolidada na maioria dos cursos de Pedagogia. Segundo
Cosson (2013), os cursos que possuem a disciplina, geralmente a trazem na condição de
optativa na qual são trabalhadas pelo viés da história da literatura e nas características do
texto literário, não oferecendo uma reflexão metodológica para a inserção das obras literárias
na Educação Básica.
Diante do exposto, reconhecemos que os docentes precisam constituir-se enquanto
leitores de literatura para que tenham condições de promover a formação literária de seus
alunos. Com isso, partimos do pressuposto que a vivência e experiência com a literatura
precisam estar presentes no processo formativo, seja pela busca do próprio profissional ou
pela oferta por meio de políticas de formação continuada. Logo, acreditamos que somos seres
em construção e com isso nos remetemos a Freire (2008) para pensar a educação como um
fazer permanente em que a formação também se dá de maneira permanente para buscar a
superação das fragilidades, bem como para acompanhar as mudanças da contemporaneidade.
Assim, o presente texto objetiva refletir sobre a importância do processo formativo docente
por meio das experiências vivenciadas pelas professoras, com uma prática de leitura literária
realizada com a história Era uma vez um Gato Xadrez, de Bia Vilela (2003). Para isso,
apresentamos dados provenientes da formação Mediação da Leitura Literária no I Ciclo do
Ensino Fundamental realizada em março de 2019, com professoras do 1º ao 3º ano do Ensino
Fundamental, da rede Estadual e Municipal de Primavera do Leste, Mato Grosso.

A formação dcente e sua relação com a leitura literária

Souza e Cosson (2018, p. 95) afirmam que, na maior parte dos documentos oficiais, a
literatura é retratada para o ensino da língua. Já a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
apresenta uma vertente diferente, pois ―contempla um campo de atuação artístico-literário no
qual se privilegia a formação do leitor literário, realizada por meio de práticas de leitura e
produção de textos literários‖. Por conseguinte, temos o Documento de Referência Curricular
para Mato Grosso (DRC/MT) - Anos Iniciais - que destaca a importância da formação do
leitor literário e aponta que a Literatura Infantil deve fazer parte das propostas pedagógicas

1406

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

(MATO GROSSO, 2018). Com isso, avaliamos que a presença da leitura literária nos
documentos abre caminhos para os espaços formativos no campo literário.
Além disso, podemos afirmar que a BNCC contribuiu para que a DRC – MT
trouxesse a perspectiva da formação do leitor literário. Partindo desta premissa, entendemos
que na dinâmica de implementação dos respectivos documentos, será necessária a previsão e
organização da formação continuada, com um olhar para as práticas de leituras literárias,
considerando o papel do docente como mediador na formação de um público-leitor. Para
Magnani (1992), professora e professor têm uma função importante no desenvolvimento da
formação leitora dos alunos, pois serão responsáveis por inserir práticas de leitura literária em
sala de aula para garantir a presença deste hábito na vida dos estudantes.
E para que a construção de um leitor competente de literatura e da condição
mediadora da professora na sala de aula seja desenvolvida na escola, é fundamental que estes
profissionais tenham construído previamente seu repertório de leitura literária, isto é, que
sejam leitores de literatura. Dentro deste contexto, Cosson afirma que:

Um leitor que tenha competência, por meio da aprendizagem feita nesse
processo, de selecionar para seus alunos e para si mesmo obras
significativas para a experiência da literatura, avaliando a atualidade tanto
da produção contemporânea quanto dos textos herdados da tradição. Um
leitor capaz de incorporar ativamente essas obras ao repertório da escola e
da cultura da qual ele faz parte (COSSON, 2013, p. 21).

Outro fator que merece destaque é que a leitura literária na escola precisa ter objetivos
e práticas pedagógicas bem definidos, que não devem ser confundidos, simplesmente, com o
ensinar um conteúdo sobre a literatura nem com uma simples atividade de lazer. Assim,
presenciamos alguns desafios encontrados pelos docentes, tais como: formar leitor literário e
articular a prática pedagógica à literatura. Cosson (2013, p. 11) reitera que ―sem formação
específica de literatura, este professor tende a reduzir o aspecto literário ao exercício da
imaginação e da fantasia, quando não privilegia a oportunidade de, através da obra, introduzir
algo que deseja ensinar a seus alunos‖.
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Todavia, devido à falta de formação e de contato com textos literários, o trabalho com
a leitura literária com as crianças fica fragilizado, ainda mais pela forte concepção de que os
textos literários estão presentes nas salas de aula devido aos seus aspectos lúdico e mágico,
ou simplesmente como instrumentos para o ensino da leitura e/ou escrita, ou para trabalhar
algum tema, conteúdo ou comportamento. Aguiar (2011, p. 08) reitera que ―o uso do texto
literário adquire então, um caráter exemplar e tem sua especificidade anulada enquanto arte. ‖
A problemática da obra literária ter seus aspectos estéticos e literários negados para
priorizar a função disciplinar e educativa, só terá mudanças significativas quando docentes
também passarem a vivenciar e compreender a literatura enquanto arte. Além disso, é
necessária a formação e ampliação do repertório literário das professoras, pois há mais de 20
anos Abramovich (1997, p. 140) já declarava que o docente ―[...]trabalha com um leque
muito estreito de alternativas.... Conhece pouco de literatura infantil, em geral aqueles livros
que as editoras enviam para sua casa/escola ou aqueles cujos autores estão mais dispostos a
divulgar seus trabalhos [...]. ‖
A convivência com textos literários atrelados a teoria e prática, têm, portanto, um
caminho a oferecer aos docentes para ampliar as possibilidades de trabalho com a literatura
para e com as crianças. Para Aguiar (2011, p. 08), ―é preciso, pois, uma correção de rumos,
no sentido de propiciar às crianças experiências de leitura enriquecedoras, em que a literatura
se mostre como uma realidade possível, ativadora da imaginação e do conhecimento do outro
e de si mesmo. ‖
A prática pedagógica com a obra Era uma vez um Gato Xadrez

Neste texto demonstramos as experiências vivenciadas pelas professoras com uma
prática de leitura literária realizada com a história Era uma vez um gato xadrez, de Bia Vilela
(2003). No entanto, antes de tratar do objetivo deste estudo, faz-se necessário, mesmo que
brevemente, contextualizar a formação realizada.
A formação Mediação da Leitura Literária no I Ciclo do Ensino Fundamental
organizou-se de modo com que fossem trabalhados conceitos teóricos e práticos do
letramento literário com as professoras do 1º ao 3º do Ensino Fundamental. Para isso, cada
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encontro foi planejado para discutir a teoria e juntamente apresentar uma proposta prática
para que as participantes vivenciassem um plano de aula com foco na leitura literária.
Portanto, a proposta apresentada no encontro ficaria como atividade para que as
professoras pudessem (re)organizar ou (re)adaptar suas práticas para desenvolvê-las com suas
turmas. Importante destacar que a proposta evidenciada na formação não teve perspectiva de
receitas ou modelos, já que o objetivo era o de refletir e experienciar a promoção de
questionamentos, ampliação e enriquecimento da mesma.
Desse modo, em março de 2019 aconteceu o primeiro encontro, que já consideramos
o desafio inicial, pois foi o momento de selecionar uma obra para fazer a apresentação da
nossa proposta. Cabe ressaltar que o intuito era sensibilizar e motivar os participantes em
relação à importância de planejar as ações para a realização da mediação da leitura literária.
Neste sentido, Aquino afirma que:

Para que todo esse trabalho de mediação seja frutífero, o professor precisa
ter consciência das contribuições da literatura na vida das crianças.
Contribuições que vão muito além de meras funções. Afinal, a literatura
infantil pode, a partir das relações estabelecidas entre texto, imaginário e
realidade enriquecer a percepção que a criança tem de mundo e ampliar seu
universo afetivo. (AQUINO, 2011, p. 145).

Eis, então, a relevância do conhecimento e planejamento para que a professora
mediadora consiga ter êxito no desenvolvimento das propostas. Com isso, selecionamos a
obra Era uma vez um Gato Xadrez, de Bia Vilela (2003). O fator determinante da escolha foi
a possibilidade de várias participantes conhecerem e até mesmo já terem trabalhado com os
alunos, pois queríamos que percebessem e refletissem que mesmo sendo um livro conhecido,
ainda poderíamos desenvolver um planejamento (FIGURA 1) que provocasse encantamento e
interesse aos alunos.
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Figura 1 – Proposta Pedagógica Era uma vez um Gato Xadrez
Fonte: Autoras (2019)

Ainda, cabe explicar que antes da exposição da proposta tivemos o momento de
reflexão e discussão sobre leitura, formação do leitor, práticas de leitura, pois queríamos
conhecer e saber o que as professoras concebiam sobre esses conceitos, além disso, a
proposta foi apresentada e dialogada, no sentido de promover o exercício da vivência da
leitura literária e do estímulo em provocar alterações e modificações.
Ora, mas por que levar um plano construído para a formação? Mostrar uma proposta
de leitura literária foi intencional, já que a nossa grande provocação era (re) afirmar que o
trabalho com textos literários devem ser planejados pela professora e não ir para simples ação
de pegar uma obra para realizar a leitura ou contação em sala de aula.
Diante disso, podemos afirmar que quando apresentamos a proposta para as
professoras, não houve manifestação sobre a escolha da obra, no entanto, no encontro
posterior, momento para socialização do desenvolvimento do plano, nossa hipótese de que
―alguns docentes acreditam que não é possível planejar uma proposta de leitura com obra
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conhecida pelas crianças, pois não causará interesse‖ se confirmou no diálogo com as
participantes e até apareceu no relato de uma professora.
A princípio achei que a história não iria atrair as crianças por ser uma
história conhecida, mas houve um encantamento geral. Realizei a leitura
duas vezes para motivar e nas duas leituras todos participaram atentamente e
fizeram um coro para falar cada estrofe (Professora Xadrez – 1º ano, 2019).

Para Rocha e Machado (2011, p. 41), ―o mesmo livro para o mesmo leitor ensina
coisas diferentes em momentos diferentes da vida, seja quando ele relê, seja quando
tardiamente ele se lembra da história. ‖ De fato, entendemos que cada mediação é única,
principalmente quando é planejada e adequada para o público ao qual está sendo direcionada,
pois o livro literário infantil apresenta uma função lúdica, expressa por meio do diálogo entre
o texto e as ilustrações, e, entre outros aspectos estabelece-se como um elemento de prazer.
Compreendemos, então, que, para a criança, o livro constitui-se um importante instrumento
de recreação e entretenimento, assim como uma fonte inesgotável de formação e
conhecimento. Entre os relatos percebemos que as professoras destacaram a relevância do
planejar para possibilitar o encontro do lúdico com o processo de ensino e aprendizagem.

[...] percebi que podemos trabalhar atividades diversificadas envolvendo a
leitura literária, a exploração do texto e reflexão sobre o sistema de escrita.
Nesse ambiente lúdico foi possível explorar a criatividade, a habilidade
comunicativa e gozo da leitura, contribuindo para a formação do leitor
literário. (Professora Rosa – 2º ano, 2019).
Ao refletir sobre a experiência vivenciada verificamos que planejar é
necessário para compreender os caminhos que serão trilhados e ao final
poder fazer uma avaliação como um todo. Observamos que, durante a
realização da contação os educandos ficaram atentos. A interação e o
envolvimento entre alunos e alunas com a história nos fazem acreditar o
quanto a atividade é significativa, estimulante e prazerosa para todas as
crianças envolvidas. Ouvir histórias é o início da aprendizagem para ser um
bom leitor, tendo um caminho absolutamente infinito de descobertas e de
compreensão do mundo. (Professora Branca – 3º ano, 2019).
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Pelas afirmações, parece-nos que as professoras se percebem como responsáveis pela
formação do leitor literário e indicam que as crianças dos anos iniciais precisam estar em
contato com atividades significativas e que essas motivam sua participação. Considerando a
leitura literária como um momento de interação entre leitor/ouvinte e texto, de forma
prazerosa, Paulino (2019, não paginado) reitera que este ―pacto entre leitor e texto inclui,
necessariamente, a dimensão imaginária, em que se destaca a linguagem como foco de
atenção, pois através dela se inventam outros mundos, em que nascem seres diversos, com
suas ações, pensamentos, emoções.‖
Observamos que nas falas e nas escritas das professoras foram apontadas situações
que demonstravam o quanto a mediação possibilitou a articulação da dimensão imaginária
bem como a dimensão real, pois algumas crianças relacionaram as suas vivências e os seus
conhecimentos com a história. Até mesmo porque, algumas mediadoras, antes de apresentar a
história, promoveram o diálogo com os alunos buscando ativar os conhecimentos prévios
sobre gatos.
Começamos com uma rápida conversa sobre animais de estimação, quem
teria um gato em casa, logo após, uma das professoras das turmas começou
a contar a história com a apresentação dos gatos. Fomos indagadas por um
aluno que teria uma história do gato xadrez em outra versão. Fez questão de
ler para todos na sala, todos gostaram e até aplaudiram. (Professora Verde –
1º e 3º ano, 2019).

Para a roda de conversa, algumas perguntas foram respondidas oralmente
pela turma, propiciando um momento de descontração e interação.
Perguntas como: Vocês gostam de gatos? Quem tem gato em casa? Quais os
nomes dos gatos? Quais são os cuidados que devemos ter com os gatos?
Foram respondidas com muito entusiasmo. Cada aluno expôs sua
preferência pelo animal de estimação. Ocorreram, também, relatos de morte
dos animais e relatos de situações engraçadas envolvendo os gatos.
(Professora Rosa – 2º ano, 2019).

Uma aluna relatou que gosta de gatos, porém uma vez foi pegar um no colo e levou um
arranhou no rosto. (Professora Azul – 2º ano, 2019).
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Freire (2000, p. 07) vê o ato de ler como uma forma de conhecer o mundo, afirmando
que a leitura ―[...] não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo
precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da
continuidade da leitura daquele. ‖ Nos diálogos que as professoras mantiveram com aos
alunos após a história, também ficou nítido a leitura de mundo antes da leitura de palavra.
As discussões foram acirradas na escolha do gato preferido, os meninos
disseram que não gostavam de gato rosa, alguns não gostavam de gato preto
por simbolizar o azar. O gato que não gostaram foi o xadrez, pois segundo
eles, seria muito feio. (Professora Xadrez – 1º ano 2019).
Entre os relatos, teve crianças que não gostaram de nenhum gato e duas delas
explicaram que era por terem alergia a gatos. Outra relatou que por ter
cachorro, não gostou da história porque não poderia ter gato e cachorro em
casa. Outra disse que gostou mais do gato preto porque era a cor do seu
cachorro que tinha morrido há uns dias. (Professora Laranja – 2º ano, 2019).

Depois fizemos a roda de conversa, onde perguntei qual tinha sido o gato
preferido deles na história, qual não tinham gostado, se eles trocariam algum
gato da história, se tinham achado alguma coisa engraçada na história. A
medida que eu perguntava eles iam respondendo. (Professora Azul – 2º ano,
2019).
Durante a contação as crianças participaram entusiasmadas e ao final elas
fizeram perguntas, explanaram ideias, relacionaram fatos da história com
fatos da realidade vivida [...]. (Professora Branca – 3º ano, 2019).

Diante das possibilidades oferecidas pelas histórias, Abramovich (1997) menciona
que nela pode-se descobrir um mundo imenso de conflitos e impasses, cujos problemas são
enfrentados e solucionados pelos personagens da história. Ao mergulhar neste ambiente
imaginário, a criança poderá ter curiosidades e muitas ideias, cada um a seu modo.
Percebemos as relações e as vivências dos alunos, pois enquanto alguém destaca não gostar
do gato preto porque dá azar outra criança é tocada e revela o gato preto como o seu preferido
por ser a cor do seu animal de estimação (cachorro) que havia falecido.
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Reyes (2012, p. 29) explicita que o objetivo principal dos docentes no trabalho com a
literatura precisa ser o de criar ―[...] um clima de introspecção e condições de diálogo, para
que em torno de cada texto, possam ser tecidas as vozes, as experiências, de cada jovem de
carne e osso, com seu nome e sua história‖.
Tal proposição nos faz refletir sobre que tipo de mediação é feita pelas professoras em
sala de aula e ao mesmo tempo nos indagar: Existe uma fórmula para prática da leitura
literária?
Essa indagação sempre esteve presente nas discussões durante o encontro formativo e um
detalhe que a todo instante destacávamos era sobre o trabalho com o aspecto literário e
estético do texto, pois percebíamos a forte tendência do uso do texto como pretexto.

Precisamos de histórias, de poemas e de toda a literatura possível na
escola, não para sublinhar ideias principais, mas para favorecer uma
educação sentimental. Não para identificar a moral da história,
ensinamentos e valores, mas para empreendermos essa antiga tarefa
do ‗conhece-te a ti mesmo‘ e ‗conheça os demais‘. (REYES, 2013, p.
28).
A condução da prática de leitura literária ocorre ―quando a ação do leitor constitui
predominantemente uma prática cultural de natureza artística, estabelecendo com o texto lido
uma interação prazerosa‖ (PAULINO, 2019, não paginado). Deste modo, quando as
professoras planejam os caminhos que os alunos irão percorrer com os textos literários
precisam ter em mente que, dentro desta caminhada, deverão ser prevista situações interativas
e não meramente mecânicas.
Tais observações nos levam a compreender que a ―[...] a preparação do encontro de leitura
implica, em princípio, imaginar modos específicos de adentrar e apresentar os textos, de
apurar os ouvidos e o olhar do leitor para uma leitura aguçada e atenta. Por isso, não existe
uma fórmula única para penetrar nos textos‖ (BAJOUR, 2012, p. 63).
Para apresentar a obra Era uma vez um Gato Xadrez, de Bia Vilela (2003), as
professoras utilizaram diferentes práticas, algumas fizeram, por meio da contação, com o
recurso de palitoche, envelope personalizado do gato, gato em dobradura, outras projetaram a
obra no Power Point para realizar a leitura em voz alta. Montuani, Morais e Almeida (2019,
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p. 222) ressaltam que ―tanto a contação quanto a leitura são um convite para explorar o
mundo da ficção e a riqueza da linguagem literária. São duas formas diferentes, porém ambas
muito importantes‖.
Durante os diálogos com as participantes discutimos, mesmo que brevemente, as diferenças
entre a leitura em voz alta e a contação. Destacamos que as duas ações são necessárias no
trabalho pedagógico e que, para o desenvolvimento de cada uma delas, é importante o
preparo e planejamento. Na leitura da história o foco é a escrita, isto é, o leitor é fiel ao texto
em seu suporte, já na contação a oralidade é o principal por possibilitar maior liberdade para
explorar a criatividade.
A utilização de recurso para contação de histórias se torna um facilitador para as
professoras, pois é como se ele respaldasse a exposição do ato de contar, além de ser
considerado como uma forma de promover o interesse e encanto para as crianças.
O uso do recurso com as crianças, além do encantamento, causou interesse na manipulação e
participação da contação. Vejamos os relatos das professoras:

Fui contando de uma certa forma, que depois os mesmos quiseram participar
recontando aos colegas e até apresentando para as outras turmas. Ao final
pude perceber que os alunos, além de se deliciarem com a história, também
tiveram prazer em apresentar para as outras salas. (Professora Verde – 2º
ano, 2019).

Ao término da história, permiti que as crianças pegassem o envelope e o
observassem para satisfazer sua curiosidade. Aproveitei para incentivar a
linguagem oral e pedi que algumas crianças se prontificassem a contar
trechos da história. As crianças gostaram e fizemos toda a sequência da
contação, o que também foi registrado através de vídeo. (Professora
Laranja– 2º ano, 2019).

As histórias em sala de aula instigam a criança a imaginar e criar. Tornam a aula
agradável, produtiva e capaz de alcançar o objetivo pretendido: a aprendizagem significativa.
Além disso, a leitura e contação ampliam o contato com o livro para que os alunos possam
expandir seu universo cultural e imaginário e, por meio de variadas situações, pode: intrigar,
fazer pensar, trazer descobertas, provocar o riso, a perplexidade, o encantamento. Com isso,
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podemos afirmar que ouvir histórias também pode ser uma fonte inesgotável de prazer,
conhecimento e emoção, em que o lúdico e o prazer são eixos condutores para o estímulo à
leitura e à formação de alunos leitores.
Nessa direção, Abramovich (1997, p. 23) assegura que ―o ouvir histórias pode
estimular o desenhar, o musicar, o sair, o fiar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver
o livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a mesma história ou outra). Afinal, tudo pode
nascer dum texto! ‖. Consequentemente, a história Era uma vez um Gato Xadrez provocou
interesse aos alunos pela presença do jogo de rimas no texto. Tanto que no relato da
Professora Vermelha isto fica explícito na observação de um aluno do primeiro ano.

Iniciando a história, todos ficaram entusiasmados, em silêncio, ouvindo
interessados, inclusive um aluno logo falou: Olha tem rima. (Professora
Vermelha – 1º ano, 2019).

Outras professoras, também demonstraram em seus relatos o interesse das crianças
nas rimas, bem como, o desenvolvimento de outras atividades a partir desse aspecto
apresentado na história.
As crianças ficaram encantadas com as cores e rimas! Após ver e ouvir a
história, os alunos desenharam os personagens no caderno de artes.
(Professora Marrom – 1º ano 2019).

As crianças ficaram vidradas na história e queriam adivinhar qual seria a cor
do próximo gato. Notei que era uma história pouco conhecida pelas
crianças. As crianças gostaram muito da história principalmente por causa
do colorido e também pelo fato das rimas proporcionar a memorização.
(Professora Laranja – 2º ano, 2019).

O texto foi bastante interessante porque favoreceu o trabalho com rimas e
aliterações, apresentou também, uma estrutura com repetição de palavras
que facilitou aos alunos que estão se apropriando do sistema de escrita
alfabética, pensar em sons que compõem as palavras. (Professora Rosa – 2º
ano, 2019).

No trabalho com textos em que podem ser exploradas as rima e a sonoridade é
importante que as professoras proporcionem situações em que, por meio da brincadeira, as

1416

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização – Conbalf 2019.

crianças manifestem seus repertórios de palavras, assim como os ampliem pelas novas
descobertas reveladas por outros colegas. Segundo Souza (2004) ―a aprendizagem pode
ganhar um colorido especial por meio do ensino da poesia, pois a criança tem afinidade com
o humor, com o belo, com a fantasia e com o lúdico. ‖
No desenvolvimento da proposta, algumas professoras promoveram situações para trabalhar
com as rimas e sonoridade. E assim percebemos que a atividade favoreceu a criação de um
momento prazeroso para que as crianças procurassem e/ou descobrissem palavras com sons
semelhantes.
[...] solicitei que citassem as cores dos gatos da história, recordamos as
rimas e pedi para anotarem no caderno. As crianças fizeram outras rimas,
como: vermelho – coelho, amarelo- chinelo. Esse momento foi de grande
aprendizado. Foi um momento lúdico de diálogo, escuta, expressividade e
participação dos alunos (Professora Azul – 2º ano, 2019).

A professora Xadrez, com a turma do 1º ano possibilitou a criação de outros gatos, já
a professora Rosa, com a turma do 2º ano, aproveitou para que no trabalho da escrita do texto
as crianças percebessem as semelhanças sonoras das palavras e, após, formulassem novas
palavras obedecendo a estas sonoridades (FIGURA 2).

Figura 2 – Trechos dos relatos da Proposta Era uma vez um Gato Xadrez
Fonte: Acervo das Autoras (2019)
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Tais propostas aproximam as crianças do texto e do processo de leitura e escrita pois,
a facilidade de memorização, o aspecto lúdico e as possibilidades de criação abrem espaços
para o interesse e motivação no processo de aprendizagem. Souza (2004, p. 65) esclarece que
o ―[...] jogo de palavras, associado às sonoridades, que traz encanto ao texto poético e
propicia prazer ao leitor. Para tanto, o trabalho inicial com a poesia é o de sensibilização, da
descoberta do jogo das palavras, fase fundamentalmente lúdica. ‖
Antes de finalizarmos é pertinente apontar que na proposta desenvolvida pelas
formadoras (autoras do texto) inserimos como sugestão o Vídeo Dueto de Gatos2, em que
duas cantoras de ópera representam uma peça popular na qual a letra consiste apenas na
reprodução do miado do gato ―Miau‖. Este se caracterizou como um novo desafio, porque
queríamos observar se as professoras utilizariam o vídeo na atividade ou até mesmo se
incluiriam outros tipos de arte.
No diálogo e nos relatos percebemos que poucas professoras fizeram uso do vídeo de
ópera, algumas devido às questões tecnológicas, já que sabemos da falta de recurso (TV,
notebook, projetor) em algumas escolas, outras por dificuldades em lidar com esses recursos
e, outras ainda, em alguns casos, mesmo por opção em não utilizar o material disponibilizado.
No entanto, tivemos professoras que apresentaram o vídeo para as crianças:
Acharam o vídeo engraçado e ficaram fazendo comentários sobre as
cantoras. Ao terminar pediram para passar o vídeo mais uma vez. Ao final
do vídeo perguntei o que eles acharam. Uns responderam que foi engraçado,
outros que gostaram, outros disseram que ―não teve graça ouvir duas
mulheres miando‖. Perguntei se eles sabiam que tipo de música estavam
cantando. Uma aluna respondeu que era ópera, o que fez com que outros
alunos comentassem que já tinham visto óperas na televisão (Professora
Azul – 2º ano, 2019).
Assistiram o vídeo no final. Confesso, que depois de regressar à sala de aula
foi miau para todo lado. A única associação do vídeo foi em relação aos
miados da história (Professora Laranja – 2º ano, 2019).

Um ponto a salientar é a relevância do papel docente em relação à ampliação do
repertório cultural das crianças já que sabemos que muitas delas só terão contato com a
literatura e outras manifestações artísticas (música, teatro, dança e artes plásticas) se a escola
2

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O5bJJviAX0c. Acesso em: março de 2019.
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promover esse espaço. Entendemos que a arte, em todas as formas ―[...] amplia a nossa
percepção de mundo e convoca-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo.
Pela ação do corpo operante no mundo, a arte mostra que existem outros modos de aprender,
conhecer e compartilhar sentidos na convivência (RICHTER, 2016, p. 31)‖. No sentido de ir
além da proposta, tivemos a Professora Laranja que incluiu outro produto cultural em sua
atividade.

No dia seguinte, apresentei o pintor Romero Brito e falamos sobre
suas obras: Gato. Foi proposta uma releitura, o que as crianças
amaram fazer. (Professora Laranja – 2º ano, 2019).
Na descrição e diálogo com as participantes, os destaques foram sempre para as
diferentes possibilidades que encontraram para o desenvolvimento da proposta. E mesmo as
professoras que seguiram o roteiro das formadoras, manifestaram entusiasmo e interesse tanto
por parte das crianças quanto o delas mesmas na realização da atividade.
Não podemos negar que houve atividades equivocadas, ou seja, algumas não priorizaram o
literário e sim fizeram uso do texto como utilitário. No entanto, avaliamos que a construção é
um processo. E cada possibilidade de vivência e experiência é mais um caminho aberto para a
aprendizagem dos diversos métodos e maneiras de inserir a literatura em sala de aula. Um
fato a ser destacado nestes equívocos é que durante a socialização e reflexão algumas
professoras reconheceram e revelaram que tinham seguido a proposta pelo caminho errado,
isto é, perceberam que não trabalharam a leitura literária.
Para não finalizar

A história se constrói não pelo acaso, nem pelo descaso (pelo menos como
a queremos), mas pelo agir consciente de sujeitos e grupos sociais nela
envolvidos para transformar a realidade. E a leitura da literatura pode
mobilizar a imaginação, oferecendo inúmeras opções. (MAGNANI, 1992,
p. 106)

A intenção de refletir sobre a importância do processo formativo docente por meio das
experiências vivenciadas pelas professoras com uma prática de leitura literária realizada com
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a história Era uma vez um Gato Xadrez, de Bia Vilela (2003), possibilitou verificar algumas
possibilidades de superar a pedagogização da literatura com as crianças do 1º ao 3º ano, do
Ensino Fundamental.
Diante disso, é importante ressaltar que ainda precisamos avançar no processo
formativo, pois se não tivermos docentes com conhecimento sobre a literatura, sobre as
metodologias a serem utilizadas com os textos literários e principalmente se não nos
constituirmos como leitores literários, não iremos superar a fragilidade na formação do leitor
literário. Estar atento ao planejamento com a leitura literária não é tarefa fácil. No entanto,
não é impossível. Temos que identificar claramente qual a intenção da obra literária
selecionada e, principalmente, conhecer muito bem o material para a realização de propostas
e intervenções.
Por fim, avaliamos que os resultados apontam para a importância e a necessidade da
promoção da formação docente no âmbito da Literatura Infantil e, ainda, por meio dos relatos
das professoras, percebemos que o processo colaborativo entre formadoras e participantes
possibilitaram aprendizagens vividas e experienciadas em sala de aula.
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Resumo:O presente trabalho apresenta parte da trajetória percorrida no programa de Residência
Pedagógica, do curso de Pedagogia, da UFMT, campus Cuiabá pelos acadêmicos/residentes,
professores da educação básica/preceptores e docente orientador do PRP/professor supervisor do
Estágio Supervisionado, bem como alguns dados referentes aos seu acompanhamento,
monitoramento e avaliação. O projeto é desenvolvido em turmas do 1º e 2º ano do Ensino
Fundamental, em 3 escolas públicas nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Os dados
coletados até o momento em que os residentes estão imersos na cultura escolar em atividades de
planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e registro das práticas pedagógicas a luz das
teorias estudadas, indicam que o Estágio Supervisionado com duração de 18 meses (como propõe
a PRP) possibilita a melhoria da formação inicial docente e colabora fundamentalmente na
formação continuada dos professores alfabetizadores articulando investigação/intervenção e
teoria/prática.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Residência Pedagógica. Práticas Pedagógicas.

Primeiras palavras

Em pleno século XXI, tempo marcado por transformações velozes, abundância de
informações, criação de novas linguagens e de novas relações sociais, a alfabetização
continua sendo um dos maiores desafios da escola básica em nosso país. Lerner (2002)
alerta que a escola encara, hoje, com preocupação a tarefa de incorporar todos os alunos à
cultura do escrito, isto é, conseguir que se tornem membros plenos da comunidade de
leitores e escritores.
Dados da Avaliação realizada pela Ação Educativa

e do Instituto Paulo

Montenegro sobre os Indicadores de Alfabetismo Funcional (Inaf) apontam entre as
pessoas que não frequentaram a escola ou têm no máximo quatro anos de escolaridade,
mais de dois terços (67%) permanecem na condição de analfabetismo funcional e 49%
chegam ao grupo Rudimentar (concentra aquela população que realiza tarefas de simples
localização de informações explícitas, expressas de forma literal, e operações matemáticas
1422

básicas, mas que dificilmente conseguem localizar mais de uma informação em textos de
extensão média).
Entre os indivíduos que ingressaram ou concluíram os anos finais do ensino
fundamental 53% atingem a condição de alfabetismo condizente com o grupo Elementar
(concentra aquela população que seleciona uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições de extensão média realizando pequenas inferências e resolve
problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do milhar) e um terço
das pessoas nessa faixa de escolarização (34%) ainda podem ser classificadas na condição
de analfabetismo funcional. Destaca-se que, segundo esses institutos, a grande maioria de
quem chegou ou concluiu a educação superior permanece nos grupos Elementar (32%) e
Intermediário (42%), enquanto apenas 22% situam-se na condição de Proficiente da escala
considerada.
Esses dados preocupantes demostram que a alfabetização e a formação de
professores continuam merecendo destaque e constituindo-se em desafio para esse século.
Necessitam, portanto, de medidas que alterem significativamente a prática na sala de aula
e incorporem os resultados das pesquisas recentes, pois a transformação dessas práticas é
realmente difícil já que obriga a ―redefinir o papel do professor e a dinâmica das relações
sociais dentro e fora da sala de aula‖ (FERREIRO, 1985, p.16).
É nessa perspectiva que se insere o subprojeto de Pedagogia, no PRP, e cujo relato
do trabalho em andamento é objeto desse texto. Assim sendo, este trabalho apresenta parte
da trajetória percorrida no Programa de Residência Pedagógica - PRP, do curso de
Pedagogia, da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, pelos
acadêmicos/residentes, professores/preceptores e docente responsável pelo estágio
supervisionado/ docente orientador do PRP, subprojeto Pedagogia bem como alguns dados
referentes ao seu acompanhamento e avaliação.
O trabalho está estruturado em três partes. A primeira apresenta de forma sucinta o
programa de residência pedagógica e o subprojeto do curso de Pedagogia. A segunda parte
intitulada ―A residência pedagógica em ação‖ relata as etapas já vividas e as que estão em
andamento no subprojeto do curso de Pedagogia. Por fim, apresenta algumas
considerações sobre o trabalho desenvolvido no Programa Residência Pedagógica, com
base nos dados coletados até o momento, indicando as implicações desse programa no que
se refere à escola e à formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada.

Conhecendo o Programa de Residência Pedagógica
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O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integra a Política
Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da
formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na
escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. É um Programa
vinculado à CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do
Ministério da Educação.
Essa imersão deve contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e
intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com experiência na
área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Formadora.
A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes, compõe a
Política Nacional de Formação de Professores, tem como premissas básicas o
entendimento de que a formação de professores nos cursos de licenciatura deve assegurar
aos seus egressos, habilidades e competências que lhes permitam realizar um ensino de
qualidade nas escolas de educação básica.

São objetivos do Programa de Residência Pedagógica:

1. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional
docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem
escolar, entre outras didáticas e metodologias;
2. Induzir a reformulação da formação prática nos cursos de licenciatura, tendo por base a
experiência da residência pedagógica;
3. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia
entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o
protagonismo das redes de ensino na formação de professores;
4. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação
inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). (PORTARIA CAPES Nº 38, 28 de fevereiro de 2018.)

A residência pedagógica, nessa primeira edição, terá duração de 18 meses, de agosto
de 2018 a janeiro de 2020, distribuídos da seguinte forma: a) 2 meses para o curso de
formação de preceptores (são os professores das escolas que receberão os acadêmicos) e
preparação dos residentes para o início das atividades da residência pedagógica; b) 4
meses de orientação conjunta (docente orientador/preceptor) com ambientação do
residente na escola e elaboração do Plano de Atividade do residente, devendo o
residente cumprir o mínimo de 60 horas na escola-campo; c) 10 meses para a realização
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de 320 horas de imersão na escola, sendo no mínimo 100 horas destinadas à regência
de classe, que incluirá o planejamento e execução de intervenções pedagógicas
específicas, da gestão da sala de aula, planejamento e execução de atividades, planos de
aulas, sequências didáticas, projetos didáticos e atividades de avaliação da aprendizagem
dos alunos; e d) 2 meses para e elaboração do relatório final, avaliação e socialização dos
resultados.
A partir dessas diretrizes gerais foi elaborado o subprojeto da residência pedagógica
do curso de Pedagogia, da UFMT, campus de Cuiabá, que estabeleceu como objetivos: 1 Contribuir para a promoção da melhoria do ensino público por meio de ações junto aos
docentes dos anos iniciais do ensino fundamental e alunos do curso de Pedagogia da
UFMT, de tal forma que essa melhoria se expresse em: 1.1 aprofundamento dos seus
conhecimentos

(professores/preceptores

e

acadêmicos/residentes)

sobre

a

aquisição/apropriação da linguagem escrita e o processo de aprendizagem das crianças;
1.2 transformação da sala de aula em ambiente alfabetizador permitindo a circulação de
saberes e expondo as crianças a diferentes linguagens e a diferentes recursos didáticos,
tornando-a uma leitora competente; 1.3 desenvolvimento de práticas pedagógicas geradas
a partir dos estudos realizados, que possibilitem a formação de crianças leitoras e
produtoras de textos; 1.4 melhoria significativa dos resultados em Língua Portuguesa tanto
quantitativa quanto qualitativamente, expressas nas avaliações da sala de aula e outras das
quais a escola participa; 1.5 apresentar uma proposta metodológica para o ensino da
Língua Portuguesa para o ensino fundamental a partir da análise da prática dos professores
alfabetizadores (participantes do programa de residência pedagógica) e da sua
transformação; 1.6 possibilitar a mudança de paradigma no que se refere à didática do
ensino da língua materna e a formação de professores.
Assim, a busca pelo alcance desses objetivos está sendo desenvolvida nas seguintes
etapas:
1. Participação no curso de formação de preceptores e residentes sobre:
1.1 fundamentos da alfabetização como atividade discursiva em que se
privilegiam as funções interativas restauradoras e constitutivas da linguagem; 1.2
planejamento de ensino; 1.3 registro de acompanhamento e avaliação; protocolos
de observação; tematização da prática pedagógica; 1.4 avaliação diagnóstica das
crianças/alunos das escolas-campo; 1.5 BNCC.
2. Observação e acompanhamento das práticas pedagógicas de sala de
aula, na escola-campo para: 2.1 ambientação e conhecimento da gestão da sala de
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aula; espaços e tempos de planejamento e avaliação; interação professor/aluno,
aluno/aluno; 2.2 conhecimento da gestão da sala de aula; espaços e tempos de
planejamento e avaliação; interação professor/aluno, aluno/aluno; 2.3 entrevistas
com professores regentes das turmas e equipe gestora; 2.4 caracterização das
crianças quanto ao processo de aprendizagem e desenvolvimento; 2.5
conhecimento da gestão da escola: direção da unidade, coordenação pedagógica e
formação permanente do docente; 2.6 relação escola e família (entrevistas); 2.7
estudos em reuniões a partir da tematização das atividades observadas e ou
realizadas; 2.8 elaboração de relatórios dos dados coletados à luz do referencial
teórico estudado e que subsidiará o trabalho em sala de aula.
3. Planejamento do projeto de intervenção sob a orientação do docente
orientador em conjunto com o preceptor e professores da unidade escolar
incluindo: 3.1 avaliação diagnóstica inicial para verificar os conhecimentos,
experiências e expectativas das crianças com relação a língua escrita (o que
pensam sobre a escrita e suas relações com os diferentes tipos de portadores de
textos); 3.2 planejamento, execução e avaliação de atividades de intervenção:
planos de: sequências didáticas, projetos didáticos, atividades permanentes,
instrumentos de avaliação e aprendizagem dos alunos; 3.3 registros em
protocolos de campo (elementos para reflexão avaliação e planejamento), da aula
realizada/observada para posterior análise coletiva envolvendo professor regente,
preceptor., docente orientador; 3.4 reunião de estudos, planejamento e avaliação;
3.5 acompanhamento e avaliação das crianças e das práticas pedagógicas; 3.6
participação na ―Comunidade de Leitores‖ - projeto que tem por objetivo
possibilitar que os acadêmicos-residentes, junto aos preceptores, vivenciem a
prática de leitura literária e, ao mesmo tempo, ampliem as possibilidades de
acesso ao universo literário.
4. Elaboração de relatórios parciais e final da experiência apresentando
um balanço geral da residência e os resultados da intervenção: 4.1 reuniões para
discussão dos dados coletados, registros em protocolos de campo, resultado da
avaliação das crianças.
5. Seminário para a discussão da residência pedagógica: resultados
obtidos, limites, possibilidades e encaminhamentos futuros.
O subprojeto de Pedagogia é realizado em três escolas públicas – uma estadual, e duas
municipais, uma de Cuiabá e uma de Várzea Grande – e conta com 30 (trinta) acadêmicos
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residentes e três preceptores (professores responsáveis pelo projeto nas escolas). A atuação
está restrita ao 1º e 2º anos do Ensino Fundamental por solicitação das Secretarias de
Educação visando a melhoria do processo de alfabetização nas redes de ensino.

O Programa de Residência Pedagógica em ação

O trabalho iniciou-se com a formação para os professores/preceptores e
acadêmicos/residentes. As professoras selecionadas revelaram que desejavam práticas
pedagógicas de sucesso e estavam predispostas a realizar uma ação conjunta com a
docente orientadora e os acadêmicos/residentes. No entanto, era imprescindível o
estabelecimento de um clima afetivo e interpessoal baseado na segurança e aceitação
mútuas, criando uma relação colaborativa na busca de objetivos comuns.

A experiência de participar do Programa de Residência Pedagógica
como professora preceptora da escola que trabalho tem sido de
fundamental importância para minha formação como professora. Desde o
início do projeto tinha algumas ideias formadas sobre o quanto esse elo
entre Escola e Universidade poderia contribuir para minha prática e
também beneficiar o meu processo de ensino visando a aprendizagem dos
meus alunos. Nesse sentido pude observar desde as primeiras formações e
estudos que seria um processo de desconstrução e reconstrução em
relação as minhas concepções de ―como ensinar‖ e de ―como se
aprende‖. Nesse período, no qual o projeto se desenvolve, tenho
aprendido novas formas e propostas em relação ao papel do professor em
sala de aula, bem como a ter um outro olhar em relação ao processo de
aprendizagem do aluno. Estou cada vez convicta (fruto de muitos estudos,
discussões e reflexões) de que ensinar não é apenas transmitir conteúdos
programáticos, e que o ensino não acontece de forma linear e automática
requerendo, ou melhor, exigindo, por parte de nós professores, variadas
intervenções e tipos de ajuda ao aluno. (Késia, professora/preceptora,
2018).

Considerando esses aspectos, no trabalho de formação com os preceptores e
residentes foram utilizadas problematizações para permitir que as práticas dos professores
viessem à tona e para que, com isso, houvesse o confronto entre elas e as teorias que as
subsidiavam. Foram problematizadas as concepções das professoras e dos residentes a
respeito da leitura, (leitura de textos em outras línguas) da escrita (simulação de escrita de
um conto por uma criança de 4 anos) e sobre as capacidades de aprender das crianças
(caracterizar a criança que escreveu o texto, justificando essa caracterização). Esses
procedimentos constituíram-se em base para o desenvolvimento do trabalho de formação
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de alfabetizadores. Significaram, também, compreender os pressupostos teóricos que
fundamentavam as práticas pedagógicas das professoras e dos residentes, além de
possibilitar suas reflexões sobre o ―saber‖ e o ―saber-fazer‖ do trabalho docente e a
necessidade de romper com práticas reducionistas que impedem/limitam a formação do
leitor e do escritor.
Com base nessas informações, foram planejadas as atividades de estudos e de
intervenções, que ocorrem em momentos de planejamento, ação, observação e reflexão.
Até o presente momento foram realizados estudos sobre os seguintes temas:
fundamentos da alfabetização como atividade discursiva; planejamento de ensino;
modalidades organizativas de ensino; registro de acompanhamento e avaliação; protocolos
de observação; tematização da prática pedagógica; avaliação e BNCC.
Após os estudos iniciou-se o processo de imersão dos residentes nas escolas-campo
para observação e acompanhamento das práticas pedagógicas de sala de aula, através das
atividades

de:

conhecimento

da

gestão

da

sala

de

aula;

entrevistas

com

professores/preceptores e equipe gestora; caracterização das crianças quanto ao processo
de aprendizagem e desenvolvimento; conhecimento da gestão da instituição e do plano de
formação permanente dos docentes.
Nessa fase de imersão os residentes, ainda, elaboraram o projeto de intervenção na sala
de aula, sob a orientação do docente orientador, em conjunto com o preceptor incluindo as
atividades de: avaliação diagnóstica inicial dos alunos; elaboração de sequências didáticas,
projetos didáticos, atividades permanentes, instrumentos de avaliação e aprendizagem dos
alunos; registros em protocolos de campo da aula realizada/observada para posterior
análise coletiva envolvendo professor regente, preceptor, docente orientador; reunião de
estudos, planejamento e avaliação; acompanhamento e avaliação das crianças e das
práticas pedagógicas; elaboração de relatórios parciais das atividades realizadas à luz do
referencial teórico estudado evidenciando os resultados obtidos nas intervenções
realizadas.
No processo de formação profissional os residentes e preceptores
participam da ―Comunidade de Leitores‖, projeto de extensão coordenado pela docenteorientadora, que visa proporcionar aos seus associados (acadêmicos de Pedagogia e
professores da educação básica) que vivenciem a prática de leitura literária e ampliem as
oportunidades de acesso ao universo literário.
A ―Comunidade de Leitores‖ é um espaço para compartilhar leituras, conhecer
obras que sabemos ser interessantes, compartilhar apreciações literárias, trocar
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experiências leitoras, enfim, um espaço para ―compartilhar perguntas e tecer respostas...‖
(TAVARES e BERALDO, 2018). Para Constantino Bértolo (2014):
―(...) A comunidade (que não é mercado) é quem confere, nega ou
questiona o discurso do autor. Na raiz da literatura está o pacto entre o
autor e a comunidade a quem o discurso se remete (comunidade esta que
é proprietária das palavras), e esse pacto que cria responsabilidade tanto
no autor como na comunidade é parte intrínseca essencial do ser da
literatura‖. (p.175)

Nessa perspectiva, a participação na Comunidade de Leitores, que não tem fins
pedagógicos ou didáticos, visa viver a leitura literária como prática social, ou seja,
descobrir o que uma produção literária provoca nas pessoas; descobrir o envolvimento
estético que as palavras e as imagens do autor impactam em cada leitor; reconhecer estilos
de variados autores, compartilhar comportamentos de leitores, além do prazer da reunião,
da troca de experiências, de viver a leitura como ―consciência literária‖, de que fala
Bértolo (2014).
A partir da Comunidade de Leitores vivenciada pelos residentes e preceptores foi
possível refletir sobre o papel da escola na formação de leitores (!) garantindo às crianças
o acesso à literatura de qualidade e constituindo, também, uma comunidade de pequenos
leitores. Para COLOMER (2007):

(...) O fato de ter compartilhado contos nos primeiros anos de vida
duplica a possibilidade de tornar-se um leitor, falar sobre livros com as
pessoas que nos rodeiam é o fator que mais se relaciona com a
permanência de hábitos de leitura, o que parece ser uma das dimensões
mais efetivas nas atividades de estímulo à leitura‖. (p. 75)

Dessa forma, a leitura literária tem se constituído no aspecto mais discutido pelos
residentes. Para eles, e para os preceptores, tomar parte na experiência da leitura, em
especial da leitura literária, é condição sine qua non para garantir a qualidade da
aprendizagem que se pretende alcançar junto os alunos. Propostas de ―Semana Literária‖ e
―Comunidade de Pequenos Leitores‖ começam a ser planejadas para o próximo semestre
letivo, ampliando as ações nas escolas-campo da residência pedagógica.
Os residentes estão tendo a oportunidade de realizar o estágio supervisionado de
prática docente de maneira diferente do que ocorria até então, e que fora vivenciado por
alguns que concluíram o curso em maio do corrente ano. Os clássicos momentos de
observação, coparticipação e regência foram substituídos por uma atuação de docência
1429

compartilhada, tornando-os coautores das práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de
aula.

A experiência do Estágio desde o planejamento de aulas mostrou-me
não apenas as deformações da formação como também minhas próprias
limitações, com um período mínimo para planejar não foi possível um
pensar reflexivo sobre as atividades a serem oferecidas às crianças, o
―como‖ e o ―porquê‖ tão discutido nos nossos estudos não havia agora
tempo para tal. Apesar do tamanho esforço empreendido pela
professora orientadora do estágio para uma prática coerente e
significativa que afetasse o aprendizado não apenas das crianças quanto
de nós alunos graduandos, o que de certa forma foi, o período em sala
de aula foi de muita insegurança, pois nos faltava justamente o tempo
para refletir sobre ―o que‖ ―como‖ e ―porquê‖ propor determinadas
atividades bem como corrigir nossas interpretações às vezes
equivocadas. (Fabiana, 2018, caderno de campo).

O Estágio Supervisionado no Programa de Residência Pedagógica constituiu-se em
momentos de vivências reais na sala de aula, fundado na dinâmica prática/teoria/prática.
Assim, os residentes mergulharam no mundo complexo da sala de aula do 1º e 2º ano do
ensino fundamental com várias tarefas: observar, questionar, hipotetizar, validar suas
crenças e concepções, identificar e compreender as dificuldades existentes na prática da
sala de aula, compreender os limites do trabalho pedagógico sobre as aprendizagens dos
alunos, propor e experimentar alternativas, enfim, teorizar. Suas ações não se restringiram
a ministrar aulas: envolveram o planejamento, a execução, o acompanhamento, e a
avaliação (incluindo os registros no caderno de campo e a tematização da prática
pedagógica). Participaram das sessões de planejamento em interação e interlocução com
as preceptoras e docente-orientadora, definindo as situações de ensino, as atividades, os
materiais necessários, a partir do desempenho das crianças e dos conteúdos a serem
abordados.

Participar da Residência Pedagógica com uma proposta totalmente
avessa a do estágio está sendo para mim libertador, emancipador, é
como se estivesse saindo do escuro onde antes via apenas nuances de
luzes, começo então enxergar o caminho que devo trilhar, e é nesse
sentido que compreendo a máxima de Paulo Freire quando diz que o
conhecimento liberta, o conhecimento nos dá asas para voar, nos dá
desejo de criar, fazer, experenciar, arriscar, incentivar, buscar,
estudar...(Fabiana, residente, 2019).
A interação entre professora orientadora, alunos residentes e
professoras preceptoras tem nos proporcionado momentos significativos
e positivos, principalmente em relação a troca mútua de saberes,
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desmistificando assim a fala muito comum usada: a teoria é diferente da
prática. Entendo que ambas são tão importantes além de serem
indissociáveis, e que cabe ao professor o papel de praticizar a teoria e
teorizar a prática. Esse exercício se dá desde o planejamento das aulas,
pensando que se deve planejar baseado na teoria, observar e analisar
durante a aplicabilidade da aula, recorrer novamente a teoria,
replanejar o que não foi eficiente e prosseguir nos pontos positivos
alcançados. Tenho percebido um retorno dessas experiências em sala de
aula com o desenvolvimento dos alunos diante as práticas e propostas
desenvolvidas durante as atividades, seja no momento de leitura, das
atividades de sistematização de escrita nas rodas de conversas, através
do interesse e participação ativa das crianças, pois passei a pensar no
ensino como uma atividade elaborada intencionalmente onde o aluno é
um sujeito ativo na construção do seu próprio conhecimento. (Késia,
preceptora, 2019).

Dessa forma, o estágio supervisionado na residência pedagógica tem se constituído
em um local de aprendizagem e de construção do ―saber‖ e do ―saber fazer‖, que não pode
ser ensinado, mas pode ser aprendido (GÓMEZ, 1992), graças à interação com o objeto de
conhecimento e com os outros, incluindo os outros acadêmicos, professores (da
Universidade e da escola) e outros profissionais da escola (coordenadores pedagógicos,
diretores, bibliotecários).

Nesta perspectiva, assume-se definitivamente que nas situações
decorrentes da prática não existe um conhecimento profissional para
cada caso-problema , que teria uma única solução correta... No processo
de reflexão na ação o aluno-mestre não pode limitar-se a aplicar as
estratégias aprendidas dos métodos de investigação consagrados,
devendo também aprender a construir e comparar novas estratégias de
ação, novas fórmulas de pesquisa, novas categorias de compreensão,
novos modos de enfrentar e definir os problemas (GÓMEZ, 1992,
p.110).

Os registros das professoras preceptoras e dos residentes no decorrer do trabalho
desenvolvido até o presente momento demonstram que tem ocorrido mudanças
significativas nas concepções que passaram a guiar suas práticas. Passaram a ver como
uma atividade elaborada intencionalmente, com o objetivo de que o aluno aprenda
determinados saberes ou ―objetos de conhecimento‖ (BNCC) graças à ajuda sistematizada
e planejada por alguém mais competente (o professor) nesses saberes e em como o aluno
aprende. Nesse sentido, ensinar é criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas
intervir, ajudando o processo de construção de significados e sentidos pelo aluno, em
interação.

1431

Por outro lado, é angustiante pensar que muitos de meus colegas e
professores estão nessa ―escuridão‖, sem ter clareza do que fazer, como
fazer, do que está de fato proporcionando aos pequenos, mesmo dando o
melhor de si, o resultado mostra-se ainda insuficiente, falta algo mais, e
é esse algo mais que também me faltou para a prática durante o estágio
que estou a descobrir a cada dia na Residência. Tudo isso porque o
tempo nos proporciona refletir cada ação, cada passo dado, focar na
prática alfabetizadora, pensar na sistematização da escrita, conhecer e
compreender os diversos tipos de leitura, saber apreciar um bom livro
de literatura infantil, ter critérios de seleção de livros, permitir-se ser
tocado pela leitura, descobrir-se leitor ou tornar se leitor para então
formar alunos leitores. Para além disso, vivencio nesse projeto um
retorno à sala de aula, uma segunda imersão, agora com um tempo
maior, com uma reflexão mais profunda e segura, sobretudo com
condições e possibilidades de extrair muito mais aprendizagem.
(Fabiana, residente, 2019).
A segunda experiência dos residentes com os alunos da escola foi ao
desenvolver uma aula de leitura em voz alta pelo professor aplicando as
diversas estratégias de leitura que foram trabalhamos nos grupos de
estudo. Essa experiência foi muito significativa tanto para os residentes
como para os alunos que tiveram uma receptividade muito boa tanto na
aplicabilidade da aula e no estreitamento de laços entre as crianças,
residentes e preceptoras. Toda atividade desenvolvida foi apoiada pelos
professores preceptores na sala de aula. Ainda paralelo as reuniões dos
grupos de estudo começamos então a pensar em um plano de ação para
os residentes, no qual elencamos quais seriam os conteúdos, projetos
didáticos e sequências didáticas que estavam previstos para o próximo
bimestre. Os planos foram elaborados juntamente conosco (preceptoras)
e com a docente-orientadora. Planos elaborados significam residentes
em nossas salas de aula... Vale ressaltar que o preparo e planejamento
da docente-orientadora desenvolvido com os alunos residentes tem sido
o diferencial, pois a cada atividade aplicada por eles na escola é notável
o quanto estão mais seguros e preparados, e isso tem refletido inclusive
na receptividade, por parte das crianças, ao projeto. (Késia, preceptora,
2019).

Um aspecto a ser destacado é o interesse em participar dos estudos dos demais
professores das escolas-campo que resultou em projeto de extensão da docente-orientadora
possibilitando-lhes estudar, discutir, trocar experiências e realizar as atividades em suas
salas de aula.

Palavras finais, outras questões?

Este trabalho relata uma trajetória que se iniciou com a preocupação de apresentar
o Programa de Residência Pedagógica, subprojeto Pedagogia, que está sendo
desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso em três escolas-campo e sua
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importância na formação inicial e continuada de professores alfabetizadores em prol da
melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem nas escolas de educação básica.
Destaca-se inicialmente a aceitação da proposta pelas escolas públicas
(professores, diretores, coordenadores pedagógicos e alunos) bem como pelos acadêmicos
(residentes). Por parte de preceptores e residentes há assiduidade nos encontros
presenciais, receptividade às propostas, entusiasmo e responsabilidade, investimento em
termos de trabalho pessoal, fatores que contribuem para a execução e consistência do
trabalho. Houve desistência por parte de alguns residentes motivadas por questões de
saúde e de trabalho.
É

necessário

ressaltar

que

em

projetos

como

esse,

não

só

as

professoras/preceptoras e acadêmicos/residentes aprendem, mas a própria docenteorientadora aprende muito se estiver disposta a rever sua prática constantemente e
reflexivamente. As aprendizagens referem-se desde o processo vivenciado pelas crianças,
pelas professoras, pelos acadêmicos e pela própria orientadora, como formadora de
professores.
As atividades realizadas apontam para a necessidade de se estabelecer um canal
permanente de comunicação, de interlocução – fundada na interdiscursividade - entre
Universidade e Escola possibilitando o intercâmbio entre pesquisa e prática e superando a
divisão de trabalho entre conhecimento acadêmico, por um lado, e uma competência
prática mais ou menos intuitiva, por outro.
As preceptoras se deram conta da importância da formação continuada ao
afirmarem:

Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer e aprender com
essas experiências, e vivenciá-las tem sido para mim a melhor formação
continuada que participei em toda minha trajetória como professora
(Késia, preceptora, 2019).

Hoje, já é possível afirmar que o trabalho desenvolvido com as crianças nas salas de
aula tem lhes oportunizado aprendizagens de leitura e de escrita como processo discursivo,
no qual aprendem a ouvir o outro e entendê-lo pela leitura, aprendem a dizer o que pensam
para o outro, pela escritura, conforme propõe Smolka (1993). É possível afirmar que as
crianças escrevem ou se arriscam a escrever se lhes for dada a oportunidade de
compartilharem seus textos com um interlocutor real ou virtual em situações reais de
interlocução, com um propósito definido, não importando o grau de domínio do sistema
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notacional da escrita para poder se comunicar. A quantidade de bilhetes que escrevem para
os colegas, professora e residentes comprova esse dado. É possível afirmar também que as
crianças leem, ou se empenham em ler, se lhes forem oferecidas situações em que a leitura
seja necessária ora para ampliar seus conhecimentos, ora para se entreter/divertir ou para
se comunicar com alguém, como por exemplo.
A leitura literária tem sido o carro chefe para essas aprendizagens. Atividades
diárias de leitura, da literatura infantil, em voz alta pelo professor, tem propiciado o
desenvolvimento de comportamentos leitores pelas crianças: apreciar a história, conversar
sobre o livro; recomendar, ou não, a leitura do livro; apreciar a ilustração; antecipar partes
da história baseado em indícios (gênero, autor, ilustração, diagramação) e envolver-se no
enredo da história demonstrando medo, alegria, entusiasmo, dentre outros.
É importante destacar que os residentes e preceptores também tem desenvolvido nas
salas de aula atividades sobre o sistema de escrita alfabética sem considerá-lo pré-requisito
para a leitura e para a escrita de textos. É necessário, no entanto, que o professor tenha um
conhecimento sobre a estrutura e funcionamento da linguagem escrita e suas relações com
a linguagem oral para entender o intenso esforço mental e cognitivo que as crianças
realizam ao transitar de uma forma de linguagem para a outra.
Em síntese, os dados coletados até o momento em que os residentes estão imersos na
cultura escolar em atividades de planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e
registro das práticas pedagógicas a luz das teorias estudadas indicam que o Estágio
Supervisionado com duração de 18 meses (como propõe a PRP) possibilita a melhoria da
formação inicial docente e colabora fundamentalmente na formação continuada dos
professores alfabetizadores articulando investigação/intervenção e teoria/prática.
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Relato de experiência da alfabetização e formação de professores do
Município de Piraí – RJ
Nelma Marques de Oliveira Micheloni da Silva.
Secretaria Municipal de Educação de Piraí

Resumo: O referido estudo apresenta a temática dos processos de formação docente na Alfabetização
através da experiência do município de Piraí, localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro. O
município considera a formação docente como essencial para a qualidade na educação em todos os
segmentos, e para a Alfabetização, considera primordial. Sendo assim, apresenta o processo de
construção desse caminho de formação indicando cronologicamente todo o processo, apontando as
etapas até o modelo atual; elenca os espaços de conhecimento através das parcerias estabelecidas para a
formação do alfabetizador, e finaliza refletindo acerca dos processos avaliativos da formação através de
análises de acompanhamentos e do cotidiano na escola através das avaliações dos alunos. A prática da
formação do professor alfabetizador prima pela relação dialógica entre todos os envolvidos, onde
democraticamente são criados espaços de voz com o intuito de aprimorar esse processo de forma
constante e contínua, conduzindo-os a qualidade do ensino.

Palavras Chaves: Alfabetização. Formação. Professores
Falar sobre a alfabetização e formação de professores, é falar de ações que se
complementam, visto que o professor alfabetizador tem como desafio cotidiano se reinventar
com profissional, reinventar seus procedimentos, na tentativa de dar conta do processo de
alfabetização na escola pública.
No município de Piraí/RJ, desde 2002 há investimentos na formação do professor,
sendo que considera esse processo de fundamental importância para a qualidade do ensino.
Através disso, muitas ações foram tomadas até se chegar ao modelo atual de formação no
município. Muitos contribuiram e ao longo do processo, a formação do professor tem se
tornado prioridade, e através de diversas ações, conseguimos avançar significativamente.
O modelo atual é apresentado através de uma relação dialógica entre Secretaria de
Educação e Escola, onde todos os envolvidos, tem democraticamente, seu espaço de voz
garantido. Há uma história de investimentos na formação docente, na valorização da prática
docente e de parcerias com esferas maiores, onde referenciamos a parceria com a UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro através do PNAIC- Pacto Nacional pela
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Alfabetização na Idade Certa,. Nessa dimensão do cotidiano, vamos nos construindo e
juntos, formamos uma rede de formação coletiva em serviço. Essa trajetória é fruto desse
coletivo, que é construído por todos os professores, da rede que através das suas narrativas
vão repensando suas próprias práticas pedagógicas

A Alfabetização do município de Piraí: construindo o processo de formação

O município de Piraí esta localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, à região
sul fluminense. É considerado um município de médio porte, com aproximadamente 26 mil
habitantes. Sua história educacional é marcada pela constante busca de aperfeiçoamentos,
onde considera a formação continuada a forma mais significativa de instrumentalizar o
professor para uma prática docente de qualidade.
Iniciou um processo de formação do professor em 2002, através do Projeto Gestão do
Tempo, inserindo na rotina semanal do professor, momentos de estudo em serviço, através da
garantia de quatro horas semanais de estudos com a Orientação Pedagógica, possibilitado
pela garantia de aulas de Arte, Educação Física, Sala de Leitura e Informática, no contexto
curricular dos alunos desde a Educação Infantil até o 9º ano. Nesses momentos dessas aulas,
o professor fica em estudos, planejamentos, produção de materiais e troca de experiências.
No ano de 2010 o município de Piraí foi contemplado pelo Projeto UCA- Um
computador por aluno, que veio a possibilitar uma prática pedagógica alinhada com a
Tecnologia Educacional e trouxe aos alunos a possibilidade de conhecer o universo
tecnológico e fazer uso disso para adquirir mais conhecimentos. Através do Projeto UCA, os
professores também foram contemplados com um computador ( notebook individual) que
veio a possibilitar maiores enriquecimentos aos momentos de estudo, por poderem também
usufruir da tecnologia para a formação docente, nos TD- Tempos Dirigidos de estudo na
escola e em âmbito pessoal, em sua casa.
Esse recurso tecnológico inserido ao cotidiano do professor, favoreceu sua
instrumentalização, imprimindo qualidade aos TDs nas escolas, pois puderam passar a
recorrer a tecnologia para qualificar as aulas, pesquisar fontes de estudo, realizar os
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planejamentos e estabelecer comunicação com os demais profissionais envolvidos na
educação.
A partir do ano de 2014, de acordo com a Lei 11.738/2008 estabelece a garantia de
1/3 da carga horária para atividades extraclasse de estudo, planejamento, aprimoramento,
trocas de experiência e formação continuada, foi conquistada pelo município, onde houve a
garantia de 1/3 da carga horária de formação em trabalho para o professor, com a
implementação da área de AD – Atividades Diverisificadas de Linguagem e Raciocínio
Lógico com um professor para cada área dessa, cumprindo uma jornada semanal de duas
aulas de cada por turma, compreendendo quatro aulas semanais de AD, juntamente com a
aula de Arte, Educação Física, Inglês, perfazendo sete aulas dessas áreas curriculares e o
professor regente com 14 aulas semanais, fechando a carga horária de 21 horas semanais de
aula, do Ensino Fundamental I.

Em seu artigo 2º, § 4º, que na composição da jornada de trabalho, observar- se-á o limite máximo de
2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com alunos. Desta
forma, no mínimo 1/3 da jornada de trabalho deve ser destinado às chamadas atividades extraclasse. (
BRASIL, 2008, p.2).

A formação continuada como recurso de qualificação sempre foi uma premissa do
trabalho pedagógica docente no município de Piraí, onde há, desde a Educação Infantil ao
Ensino Fundamental II, a garantia de 1/3 de carga horária destinada a ela. Todo esse processo
se dá sob a orientação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação através de seus
Orientadores, onde o organograma da rede se estrutura da seguinte forma para a Educação
Infantil e Fundamental I.
Tabela 1: Organograma de Orientadores da SME/Piraí

SEGMENTOS
EDUCAÇÃO INFANTIL

ORIENTADORES DA SME
GEORGINA COSTA E MARIA
GORETH SOUZA
ALFABETIZAÇÃO 1º ANO PAULA CRISTINA SOUZA E SILVA
ALFABETIZAÇÃO 2º ANO NELMA MARQUES MICHELONI DE
OLIVEIRA DA SILVA
ALFABETIZAÇÃO 3º ANO PAULA VALENTE DO NASCIMENTO
AMORIM
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4º ANO

ROSILENE PACHECO DOS SANTOS

5º ANO

DORCAS OLIVEIRA

Fonte: SILVA(2019)
Os orientadores da SME- Secretaria Municipal de Educação coordenam o trabalho
realizado pelos professores nas escolas, monitorando o trabalho através da realização de
visitas periódicas as Unidades Escolares, e mensalmente, a Alfabetização realiza formação
continuada mensal na SME, realizada com duração de quatro horas. A Alfabetização realiza
os TDs sob a orientação pedagógica da unidade escolar, as quartas feiras e esse dia, uma vez
ao mês é realizada a formação na SME, onde são tratados assuntos referentes as demandas
observadas no decorrer do processo de acompanhamento pedagógico.
Tivemos também, no ano de 2013 a implantação da formação online através da
Plataforma Moodle no AVA- Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde iniciou-se um
processo de formação e acompanhamento virtual, em salas ambiente, no endereço
http://ava.educacao.piraidigital.com.br, onde cada professor esta cadastrado em uma turma de
acordo com o seu ano de escolaridade através do apoio da equipe de tecnologia da SME, que
as cadastram, gerando um login e uma senha de acesso. Em cada sala, ficam alocados os
materiais das formações presenciais, assim como toda a documentação necessária ao trabalho
pedagógico, propostas de estudos com fóruns de discussão, e postagem dos diagnósticos de
leitura

e

escrita

aplicados

mensalmente

aos

alunos

para

acompanhamento

do

desenvolvimento.
Os Tds realizados nas escolas sob a direção dos seus respectivos Orientadores
Pedagógicos é orientado pela SME, onde os Orientadores das UE- Unidades Escolares,
também participam de formação continuada para serem orientados de acordo com as
demandas das escolas, diagnosticadas pelo acompanhamento realizado pela SME e pelas
diretrizes necessárias.

Formação continuada para a Alfabetização: espaço de conhecimentos

A partir do ano de 2012, com o surgimento do PNAIC- Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, o município de Piraí fez adesão e passou a seguir as diretrizes
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orientadoras desse programa, recebendo formação continuada aos orientadores da SME para
multiplicar aos professores alfabetizadores do município. Para o Estado do Rio de Janeiro foi
designada a formação dos orientadores a ser feita pela UFRJ- Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. A sistemática de formação da SME era realizada em encontros períodicos
divididos por regiões, onde Piraí pertence ao Sul Fluminense, onde as formações eram
cediadas no município de Resende. Na sede da UFRJ eram realizados Seminários Estaduais
com foco na discussão da Alfabetização, envolvendo todos os municípios que aderiram ao
PNAIC, e esses eram realizados também periodicamente. O desenvolvimento do PNAIC
aconteceu obedecendo a um organograma de funções nos municípios para atender as
demandas de estudo e formação.
Tabela 2: Organograma do PNAIC nos municípios
CARGO

ATRIBUIÇÃO

Recebem orientações para os formadores,
Coordenador local ( designado pela SME) participam de reuniões na URFJ para coordenar
a equipe
Formador local (designado pela SME)

Professores Alfabetizadores

Recebem orientações dos coordenadores locias,
formação continuada da UFRJ e realizam
formação continuada com os professores
alfabetizadores
Recebem a formação continuada do formador
local em seu município e o formador local
acompanha o desenvolvimento das ações nas
escolas

Fonte: SILVA(2019)
A cada ano, era abordado um tema para as formações, sendo que iniciamos com a
Linguagem, em seguida a Alfabetização Matemática, a Alfabetização nas demais áreas de
conhecimento (Arte, Educação Física, Ciências, História e Geografia), a Alfabetização para a
diversidade. Nos anos iniciais do PNAIC, ( 2012 a 2017), os participantes eram bolsistas do
FNDE (coordenadores locais, formadores locais e professores alfabetizadores), mas a partir
do ano de 2018 as bolsas foram suspensas e de 2018 a 2019 o PNAIC vem acontecendo de
forma reduzida, com poucas adesões dos municípios, porém o município de Piraí continua
com a adesão e em maio de 2019 cediou a formação local através da realização do Seminário
Regional Piraí – Região do Médio Vale do Paraíba, com o tema ―As vozes dos municípios no
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Apesar do cancelamento do PNAIC
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nacionalmente, a UFRJ continua com o PNAIC -RJ oferecendo formações até o mês de junho
de 2019.
As formações continuadas realizadas pela SME, acontecem mensalmente, sendo que
no início do ano letivo, no mês de fevereiro realizamos o Seminário de Abertura, com todos
os anos do Ciclo de Alfabetização juntos, em caráter de dar boas vindas aos professores,
equipe de Orientação Pedagógica e Educacional, Direção Escolar. Neste evento apresentamos
como será o ano letivo, oferecemos todos os documentos da Alfabetização (Planejamento
Curricular, Formatação de Plano de Aula, Planilha de Avaliação Diagnóstica, Relatórios de
Desenvolvimento), e recebem orientações gerais sobre o trabalho a ser realizado.
No decorrer do ano letivo, são realizadas formações continuadas mensalmente, sempre as
quartas-feiras que é o dia comum de TD para a Alfabetização em todas as escolas da rede.
Cada ano de escolaridade realiza a sua formação do seu grupo e esta fica a cargo do seu
Formador Local que é o orientador da SME, descrito na tabela 1, acima. Cada orientador
organiza a sua fromação de acordo com as diretrizes orientadoras do PNAIC, que recebem
nas formações da UFRJ e de acordo com as demandas percebidas no decorrer do tempo e
através das visitas às escolas que são realizadas.
Desde o ano de 2018, de acordo com a demanda de estar em loco, os orientadores da
SME perceberam a necessidade de estarem realizando estudos na própria escola e assim
surgiu o TD INTERATIVO, onde a equipe de orientadores da SME, de acordo com uma
demanda específica e peculiar às escolas, organizam uma formação a ser realizada no
ambiente escolar. Sendo assim, passam um mês, realizando os TDs nas escolas.
No ano de 2018, foram realizados os TDs INTERATIVOS por escola, com a
participação de todos os professores alfabetizadores e sua equipe pedagógica, havendo uma
interação e troca de conhecimentos entre todos os anos, da mesma unidade escolar. No ano
de 2019, devido ao sucesso do TD INTERATIVO, optamos por continuar com essa prática,
só que dessa vez na modalidade de Pólos, onde serão selecionadas escolas pólos para receber
outras escolas de seu entorno, para possibilitar uma troca de experiências entre os docentes
das escolas, as equipes pedagógicas e diretivas. Esse momento de estudo e formação acontece
semestralmente, sendo no mês de maio e no mês de outubro.
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Esquema 1: Formação de Professores Alfabetizadores de Piraí

INSTRUMENTOS DE
FORMAÇÃO DOCENTE

UNIDADES ESCOLARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

TD- 1/3 DE CARGA HORÁRIA DE
FORMAÇÃO EM SERVIÇO

FORMAÇÕES MENSAIS PELA SME

TD INTERATIVO - SEMESTRAL

TD- SEMANAL COM A ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA

PLATAFORMA AVAAMBIENTE
MOODLE
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

FORMAÇÃO PNAIC – UFRJ

Fonte: SILVA(2019)

O processo de formação dos docentes alfabetizadores do município de Piraí se dá
mediante uma estruturação de demandas envolvendo ações da Secretaria Municipal de
Educação juntamente com as Unidades Escolares através das equipes diretivas. Além disso,
essa formação também é alicerçada pelas diretrizes da Educação Nacional através de
embasamentos teóricos oferecidos pela UFRJ- Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo
esta uma instituição parceira ao PNAIC- Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa,
desde 2012, onde também em anos anteriores a essa parceria, se dva pela formação do Pró
Letramento, sendo também uma iniciativa do Governo Federal.
Atualmente, a rede municipal conta a oferta de tempo de estudo em serviço e esse
tempo é compartilhado para estudos na própria unidade escolar e na Secretaria de Educação
através de formações continuadas mensais, com a modalidade de TD Interativo semestral, e
em forma de Educação à distância, utilizando a tecnologia como recurso de
instrumentalização, temos a Plataforma AVA- Ambiente Virtual de Aprendizagem, através
do MOODLE, onde nele ficam inseridos todos os material das formações, materiais para
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estudo, trocas de experiências, postagem de diagnósticos de leitura e escrita, sendo este
monitorado pelos Orientadores Pedagógicos da SME.
A partir do ano de 2018, o Governo Federal lançou o Programa Mais Alfabetização ,
atendendo aos 1º e 2º anos da Alfabetização, através da oferta de Assistentes de
Alfabetização para auxiliarem os professores regentes em sala de aula. Além disso, essas
turmas realizavam avaliações contínuas com o objetivo de monitoramento do desempenho
na alfabetização. No ano corrente, esse programa continua ativo.

Processos de Avaliação da formação de professores alfabetizadores

Todo processo de formação necessita de uma avaliação que promova garantias de
qualidade para a aprendizagem do aluno, sendo o objetivo principal de todo processo
formativo. Sendo assim, o município esta estruturado da seguinte maneira:

Esquema 2: Avaliação do processo formativo

AVALIAÇÃO DO
PROCESSO AVALIATIVO
VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES

INSTRUMENTOS

AVALIAÇÃO AO FINAL DAS FORMAÇÕES

ACOMPANHAMENTO DA PLATAFORMA
AVA

Fonte: SILVA(2019)

1443

REALIMENTAÇÃO
DAS PRÁTICAS IN
LOCO
RECONDUÇÃO
DAS FORMAÇÕES
ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS

A Alfabetização do município de Piraí segue o regime de ciclo, onde somente ao final
do 3º ano do Ciclo de Alfabetização que o aluno é aprovado ou retido, e anteriormente, de
acordo com a legislação, só há retenção em caso de percentual de assiduidade abaixo de 75%
( setenta e cinco) de frequência. Os alunos são avaliados mediante relatórios de
desenvolvimento de cunho descritivo e objetivo, onde são elencadas segundo a BNCC – Base
Nacional curricular Comum, as habilidades a serem trabalhadas a cada ano de escolaridade, e
metas a serem atingidas, sendo que estas foram construídas em coletivo entre a SME e os
professores alfabetizadores em momento de formação.
O desenvolvimento dos alunos é acompanhado através da realização de diagnósticos
mensais, realizados pelo professor, registrado na Plataforma AVA e encaminhados aos seus
respectivos orientadores pedagógicos da SME. Esses diagnósticos tem como objetivo
principal relatar o nível de aprendizagem dos alunos e servir como referência para
replanejamentos que se fizerem necessários ao longo do processo de alfabetização. Além
disso, os alunos de 1º e 2º ano são avaliados pelo Programa Mais Alfabetização e os do 3º
ano, até o ano de 2017 foram avaliados através da aplicação da ANA -Avaliação Nacional da
Alfabetização. A partir do ano de 2018, com a extinção da ANA, o município criou a
AMAP
– Avaliação Municipal de Alfabetização de Piraí, com o objetivo de identificar o perfil de
alunos que serão inseridos no 4º ano de escolaridade e sinalização de demandas para os que
ficarem retidos no 3º ano de escolaridade.
Então muito mais do que resultados puramente quantitativos, vamos ampliando nosso
olhar para um caminho dialógico, onde o objetivo maior é ajudar nosso aluno a prosseguir
sempre, acompanhá-lo passo a passo, e conhecê-lo enquanto sujeito. Utilizamos em todo
processo formativo e avaliativo, a relação dialógica, entre o docente e seu formador. A voz
do professor deve ser considerada em todo processo, uma vez que é ele quem efetiva as
ações pedagógicas em sala de aula. Os momentos de formação realizado nas escolas, é
espaço de aprendizado para nós da SME e de uma profunda reflexão sobre o processo de
alfabetização que estamos construindo no município, bem como dá visibilidade aos
caminhos que vão se desvendando com a ―escuta‖ atenta de cada depoimento, dos nossos
professores que, segundo THOMÉ (2011), vem se tornando loquazes, defensores de sua
forma de ver a escola, o aluno, a língua‖ .
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Consideramos o professor como fundamental nesse processo teóricocientífico que é necessariamente metodológico, tomando para nós a
grande responsabilidade da universidade em trazer uma concepção
teórica através dos seus investimentos, aprofundamentos e
desenvolvimentos teóricos consistentemente sustentados pelo debate
científico que tem uma ordem (do discurso) que o legitima e valida,
especialmente no caso de pesquisas educacionais, que tem seu caráter
intrinsecamente político (FOUCAULT, 1971).

Consideramos esse processo como sendo uma das referências para análise, reflexão,
mobilização e intervenção necessárias de todos os envolvidos na ação educativa, incluindo a
gestão, garantindo assim o direito de aprendizagem do aluno e não apenas um resultado. O
município vem apostando nesse compartilhamento de experiências e na ampliação do debate
sobre a leitura e escrita.

Considerações finais
O município de Piraí, através de sua visão pedagógica em relação a importância da
formação docente, mobiliza todos os seus esforços na direção da formação docente como
caminho para alcançar melhores resultados na aprendizagem de seus alunos, bem como
intrumentaliza seus docentes, primando sempre por uma relação dialógica, considerando-os
como protagonistas do processo de busca pela qualidade do ensino. Assim, valoriza a
educação pública como espaço de transformação social, através de todos os envolvidos na
educação. Segundo Escolano, Viñao Frago (2001): ―O caminho se faz ao andar. Para dar
respostas (...) é necessário indagar e investigar. Refletir e constatar. Escrever e esperar.
Esperar que o pensamento amadureça e esperar as respostas de outros. Nunca o silêncio.‖
Considera esse processo como um desafio permanente, e acredita não ser uma
conquista particular, pois necessita ao longo do caminho estabelecer parcerias para
compartilhar as ações, os processos e os resultados. Sendo assim, desafia outras instancias
sociais a dividir as responsabilidades. No envolvimento coletivo, enriquece sempre suas ações
e assim oferece possibilidades de recursos diversos. Acredita que, para transformar é preciso
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estar em constante avaliação, pois esta determina diretrizes a seguir que são determinates ao
sucesso do processo. Estamos no caminho, mas ainda há muito a caminhar.
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Pacto Nacional pela Alfabetização Na Idade Certa, 2015: A atuação dos
Gestores Municipais no Espírito Santo

Janaína Silva Costa Antunes CEI/Criarte/CE/UFES
Considerações iniciais

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), instituído pela
Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012 (BRASIL, 2012a) é um compromisso formal
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, estaduais, municipais e
universidades federais de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito
anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Nessa direção, a formação de
professores alfabetizadores constitui-se como um dos eixos norteadores do programa.
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No material intitulado Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa:
formação do professor alfabetizador, o MEC reafirma a complexidade da formação
docente e a necessidade do trabalho colaborativo:
A formação docente é uma tarefa que precisa contar como esforço
conjunto de diferentes segmentos da sociedade. Este programa do
Ministério da Educação se desenvolve em parceria com universidades
públicas brasileiras e secretarias de educação. Não há como garantir a
efetividade da formação docente sem a participação ativa desses três
segmentos (BRASIL, 2012, p. 23).

Assim, a partir do capítulo dois, o material expõe - de forma detalhada - as
definições e responsabilidades de cada segmento para que o programa alcance êxito na
realização de um dos seus objetivos, a formação continuada de professores
alfabetizadores.
A gestão de todo o processo coube ao Ministério da Educação por meio da
organização e produção de material, gestão dos recursos, concessão de bolsas e o
acompanhamento, periódico, do programa, junto com as universidades. De forma
descentralizada, coube às universidades homologar a indicação do coordenador-adjunto e
dos supervisores de curso que, junto com o coordenador geral, foram os responsáveis pela
formação dos orientadores de estudo e professores alfabetizadores.
Por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita
(Nepales), a Universidade Federal do Espírito Santo implementou o Pnaic no estado do
Espírito Santo. Desde o primeiro ano do programa, a coordenação geral ficou sob a
responsabilidade das professoras Cláudia Maria Mendes Gontijo e Cleonara Maria
Schwartz, coordenação geral e adjunta, respectivamente. Ainda, constituíram o quadro de
professores da universidade, os professores formadores, responsáveis pelo ensino e
avaliação dos professores orientadores e as supervisoras, que, dentre as atividades de
apoio ao coordenador-adjunto da IES, acompanharam todas as atividades didáticopedagógicas dos formadores e fizeram a análise das avaliações realizadas ao longo de toda
a formação. Vale ressaltar que, como única universidade pública do Espírito Santo, a Ufes
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tem papel primordial nas políticas públicas de educação, seja desenvolvendo ou tecendo
reflexões críticas sobre elas.
Ao terceiro segmento, constituído pelos dirigentes estadual e municipais das
secretarias de educação, coube a responsabilidade de viabilizar a participação

dos

orientadores de estudo nas formações na Ufes e a participação dos professores
alfabetizadores nas formações realizadas nos municípios e estado. Para isso, o documento
lista uma série de medidas a serem tomadas para garantir que o acesso, locomoção e
permanência dos cursistas no programa se efetivasse de fato.
Nesse contexto, é importante destacar que a concepção adotada nesse programa
deve ser a do trabalho colaborativo, em que cada segmento, ao aderir formalmente ao
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa compromete-se a ―[ ] alfabetizar
crianças até, no máximo, 8 anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização‖ (BRASIL,
2012, p. 5).
A partir dessas considerações iniciais, este texto se propõe a discutir, baseando-se na
análise das avaliações realizadas pelas alunas cursistas no último encontro do ano de 2015,
em que medida, um dos entes pactuantes, os gestores municipais, assumiram suas
responsabilidades e qual o possível impacto desse comprometimento no sucesso do
programa. Desse modo, ancoradas nos postulados bakhtinianos, em especial as enunciações
materializadas nos discursos (oral ou escrito), e considerando a linguagem e a dialogia
como fios condutores na produção de conhecimento, buscamos refletir sobre as
subjetividades nessa coleta de dados, e também avaliar o suporte e a infraestrutura para
orientadores de estudo em suas formações locais no ano de 2015, a partir das enunciações
desses sujeitos participantes do Pacto no estado do Espírito Santo. Sendo assim, é preciso
considerar que
A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do homem é
o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver significa
participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse
diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os
lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se
totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida
humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 2006).
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Para iniciar essa tessitura do tecido dialógico da vida humana neste texto, é
importante destacar nossa atuação como supervisoras e o espaço de atuação, no qual
pudemos ter contato com orientadores de estudos, coordenadores municipais, estado e,
consequentemente, acompanhar mais de perto as inquietações e angústias desses atores
acerca das dificuldades enfrentadas ao longo do período de formação.
Nessa direção, é importante destacar que o caderno de apresentação do Pacto para
os professores participantes traz uma contextualização inicial dos problemas que
envolvem a escolarização das crianças, afirmando que
Na história do Brasil, temos vivenciado a dura realidade de identificar
que muitas crianças têm concluído sua escolarização sem estarem
plenamente alfabetizadas. Assim, este Pacto surge como uma luta para
garantir o direito de alfabetização plena a meninas e meninos, até o 3º
ano do ciclo de alfabetização. Busca-se, para tal, contribuir para o
aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores. 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 (BRASIL, 2012b, p.5, grifos nossos).

Desse modo, na busca por compreender a relação entre a formação de professores
e a qualidade da educação, de modo geral, percebemos que prevalece a ideia de que a
qualidade da educação mantém relação direta com a formação continuada de professores
(ANTUNES, 2015). Nessa direção, o MEC tem procurado investir em programas de
formação de professores nas últimas décadas.
No primeiro governo Lula, o Programa Pró-Letramento (2003) surge em
substituição ao Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (Profa/2001),
instaurado pelo seu antecessor (Fernando Henrique Cardoso). Vale, por um momento,
refletir sobre o uso da expressão que complementa o nome do Programa Pró-Letramento –
Mobilização pela Qualidade da Educação – mostra-nos uma ideia de intenções grandiosas
por parte do Governo Federal para esse programa, concretizado no segundo ano do primeiro
mandato do governo Lula, a começar pela escolha do vocábulo mobilização. Assim,
inferimos que havia expectativas de mudanças significativas no campo da educação, uma
marca de novos tempos para o Brasil.
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Na mesma direção, podemos depreender que o Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa, implantado no governo de Dilma Roussef, traz também uma carga semântica
potente ao convocar os sujeitos envolvidos para um pacto, ou seja, uma espécie de contrato
que denota responsabilização das partes.
Então, mesmo que o fio condutor do Pacto não fosse rigorosamente o mesmo
adotado pelos pesquisadores do núcleo envolvido na formação, foi permitido trabalhar de
modo crítico, ressignificando as orientações, sem desvalorizar o material produzido e
apresentado aos professores cursistas. A proposta foi agregar o conhecimento acumulado das
pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisadores do Nepales e incluí-lo nas reflexões e
possibilidades pedagógicas de acordo com a realidade capixaba.
Este texto tem como finalidade compor uma coletânea que retrata, sob diversos
aspectos, a atuação da Universidade Federal do Espírito Santo, por meio do Nepales, frente
ao Pnaic. Desse modo, pretendemos deixar nossa contribuição acerca da efetivação do Pacto
no Espírito Santo que, além de preservar a memória, disponibilizará dados produzidos pelos
sujeitos envolvidos que podem auxiliar em produções acadêmicas futuras.

1.1 Análise das entrevistas

Como descrito anteriormente, a equipe de supervisoras do Pacto, responsável pela
avaliação, ouviu, ao longo da formação, as demandas muitas vezes não resolvidas pelos
municípios que aderiram ao Pacto. Essas demandas eram apresentadas, principalmente, pelas
professoras formadoras. Esse fato causava inquietação nas orientadoras e estranheza da
nossa parte, pois, como dito, ao aderir ao Pacto, o município se comprometia formalmente a
dar condições aos professores para frequentarem a formação a fim de desenvolverem as
ações propostas, com o intuito atingir ao objetivo mais amplo do Pacto: alfabetizar as
crianças até 8 anos de idade. Muitos diálogos foram travados em cada um dos encontros. A
cada relato sobre as dificuldades encontradas, tentávamos entender de que modo esse
descontentamento se concretizaria (ou não) na execução do trabalho nos municípios.
Assim, foi organizado um pequeno instrumento (Figura 1) para que pudéssemos ter
uma visão mais fidedigna daquilo que tínhamos noção de modo informal, por meio das
conversas com as orientadoras, a fim de compor um dos momentos de avaliação do Seminário
Regional do Pacto que aconteceria naquele ano na UFRJ. Embora o evento tenha sido
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cancelado, os dados produzidos nos permitiram fazer uma avaliação diagnóstica e refletir
sobre permanências e mudanças.
Figura 1 – Instrumento de coletas de dados utilizado

Foram distribuídos 231 questionários entre as turmas no final do último encontro da
formação. Tivemos o retorno de 129 questionários, o que representa 55,84% do total
distribuído. Ainda que não tenhamos tido um retorno muito elevado, seja por ausência no
último encontro ou opção da orientadora em não responder, as respostas recebidas têm o
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importante papel de nos mostrar (des)caminhos do programa. A seguir, propomo-nos a
refletir acerca do levantamento das respostas.
Os itens 1, 2 e 3 serviram para traçar um diagnóstico do público que respondeu à
pesquisa. Neste texto, buscaremos, inicialmente, trazer as respostas relativas ao item 4, que
questiona ao orientador como ele avalia a atuação do gestor municipal/estadual no processo
do Pacto no ano de 2015. Para nos debruçarmos sobre esses aspectos é relevante pontuar
que, de acordo com o Artigo 13 da Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, os gestores dos
estados e Distrito Federal têm, entre outras atribuições:
[...] VII - indicar orientadores de estudo de sua rede de ensino e custear o
seu deslocamento e a sua hospedagem para os eventos de formação;
VIII - fomentar e garantir a participação dos professores alfabetizadores de
sua rede de ensino nas atividades de formação, sem prejuízo da cargahorária em sala de aula, custeando o deslocamento e a hospedagem, sempre
que necessário.

Na mesma direção, o Artigo 14 da mesma Portaria estabelece as atribuições dos
gestores municipais:

[...] VI - indicar os orientadores de estudo de sua rede de ensino e custear o
seu deslocamento e a sua hospedagem para os eventos de formação;
VII - fomentar e garantir a participação dos professores alfabetizadores de
sua rede de ensino nas atividades de formação, sem prejuízo da cargahorária em sala de aula, custeando o deslocamento e a hospedagem, sempre
que necessário;

Tomando essas atribuições, buscaremos nos aproximar das respostas obtidas
considerando sempre que
A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender,
fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma
réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e
real é nossa compreensão (BAKHTIN, 2009, p. 137).
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Assim, nesse processo de compreender para elaborarmos uma réplica para uma
compreensão mais profunda, esclarecemos que as opções de respostas relativas à atuação
do gestor no instrumento eram: ativa, cumpridor dos acordos, pouco atuante ou deixou a
desejar.
Como vemos, as duas primeiras opções nos remetem a aspectos positivos da
atuação dos envolvidos e as duas últimas a aspectos negativos. A diferença entre elas é
que consideramos, pelos diálogos realizados, que algumas vezes o gestor ia além do
mínimo exigido pelo Pacto, objetivando buscar condições para os orientadores. Em outros
casos, somente o cumprimento dos acordos era realizado. Com relação aos aspectos
negativos, podemos dizer que a opção pouco atuante está relacionada com atuação
limitada nas ações pactuadas. Já a opção deixou a desejar está diretamente ligada aos
municípios que não conseguiram cumprir um ou vários aspectos do acordado e/ou
aparente falta de interesse em priorizar o Pacto.
No levantamento dos instrumentos devolvidos à equipe de supervisão,
contabilizamos respostas que serão apresentadas em um pequeno quadro para melhor
visualização:
Resposta
Assinalada

Quantidade
contabilizada

Percentual
correspondente

Ativa

44

34,10%

Cumpridor dos acordos

50

38,75%

Pouco atuante

15

11,65%

Deixou a desejar

20

15,50%

Total de respostas

129

100%

Observamos que, se juntarmos as respostas que apontam um aspecto positivo
(postura ativa e cumpridor dos acordos), temos 72,85%. Em relação às repostas negativas
(pouco atuante e deixou a desejar), temos 27,15%. Esses percentuais demonstram, de
acordo com a maioria dos orientadores, que os gestores envolvidos atuaram de modo mais
significativo e positivo que de modo negativo, considerando a avaliação das ações, de modo
geral. Esses percentuais, em um primeiro momento, surpreenderam-nos porque, a partir dos
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discursos em sala de aula, imaginávamos que o percentual de respostas que indicariam
aspectos negativos seria superior aos aspectos positivos.
Por outro lado, se voltarmos nossa atenção para a última pergunta do questionário,
que indaga sobre as dificuldades encontradas em desenvolver o trabalho como orientador de
estudos no município, identificamos uma ―aparente divergência‖ em relação ao dado
anterior. Importante esclarecer que, apesar de as perguntas serem subjetivas e permitirem as
mais diversas respostas, buscamos agrupar as enunciações para tecer nossas reflexões, pois
com os quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação
discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma
resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo
[...]. É impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la
com outras posições. Por isso, cada enunciado é pleno de variadas
atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da
comunicação discursiva (BAKHTIN, 2006, grifos do autor).
Desse modo, ao verificamos as respostas relativas à pergunta, que buscava levantar
dados sobre dificuldades encontradas, deparamo-nos com um pequeno grupo que apontava
que não houve dificuldades na realização da formação nos municípios, e outro grupo
maior que afirmava que havia muitas dificuldades na efetivação do processo, como
apresentado no quadro:

Tipos de respostas

Quantidade Percentual

Respostas que não indicaram dificuldades durante a
formação em suas cidades

20

15,50%

Respostas que indicaram
formação em suas cidades

109

84,50%

dificuldades

durante a

Total de respostas 129

100%

Nessa direção, apoiamo-nos em Bakhtin (2009), ao trazer o conceito que embasa seus
estudos, ou seja, a linguagem como interação verbal. A palavra constitui-se como produto da
interação do locutor e do ouvinte. Nesse sentido, destacamos a importância do contexto no
uso escrito ou falado da língua. Para esse autor, os contextos não estão justapostos de modo
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indiferente, mas se encontram em situação de interação e conflito ininterrupto o tempo todo.
Assim,
A compreensão é uma forma de diálogo, ela está para a enunciação
assim como uma réplica está para outra no diálogo. Compreender é
opor à palavra do locutor uma contrapalavra (BAKHTIN, 2009, p.
137).

Então, foi detectada uma possível inconsistência ou aparente incoerência entre os
dados, quando identificamos na primeira parte do instrumento na qual as perguntas eram
objetivas sobre a atuação dos gestores envolvidos no Pacto, 72,85% como respostas
positivas e 27,15% de respostas negativas acerca do assunto.
A primeira reflexão a ser feita a partir dos dados, refere-se à diferença entre os
discursos orais e escritos. Na sala de aula, a conversa, o diálogo e as queixas aparecem em
uma situação comunicativa imediata. Não há, nesse contexto, a elaboração premeditada do
que dizer. As falas simultâneas surgem em situações espontâneas, quase confessionais. Dessa
forma, os discursos produzidos pelas cursistas, em sala de aula, não revelam uma preocupação
em resolver problemas, já que, ao relatarem seus percalços, o fazem, considerando a
interlocutora, a professora formadora, que não está em uma condição hierárquica de poder.
Outra característica desse discurso é a alternância de vozes e a polifonia que se
instauram, fazendo com que pessoas, aparentemente desconhecidas, se identifiquem em
situações semelhantes. Nesse movimento potente, surgem os temas que dão origem às
reflexões acerca das condições insuficientes encontradas nos municípios para garantir a
qualidade das formações das professoras alfabetizadoras.
Se no discurso oral, as falas são construídas na interação com outros sujeitos, em um
contexto imediato como no discurso escrito, concretizado pelo instrumento proposto, as
condições de produção permitem que os sujeitos pensem e/ou elaborem melhor sobre o que
vão falar e para quem vão falar.
Assim, ao buscar compreender a postura bastante diferente em relação à resposta
inicial do instrumento, é preciso ter clareza de que ao outro foi dada a oportunidade da
contrapalavra, isto é, a cada orientador foi dada a possibilidade de, a partir do contexto em
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que habita, tecer suas observações/impressões pessoais acerca da situação posta. Nesse
caso, entre os 84,50% de respostas negativas apontadas, buscamos agrupá-las a seguir.
Lembramos que, por serem respostas livres, elas se repetem e/ou acontecem junto com
outras. No quadro abaixo, agrupamos as ocorrências para melhor visualização:

Aspectos
Respostas
negativos
Falta de apoio logístico das prefeituras em relação à liberação
68
de professores e/ou disponibilização de material (cópias,
datashow entre outros)
Falta de tempo para aprimoramento e acompanhamento das
25
professoras alfabetizadoras pelos orientadores
Falta do pagamento de diárias e hospedagem pelas prefeituras 22
Falta de compromisso das professoras alfabetizadoras
13
envolvidas
no Pacto (falta de tempo, cansaço, falta de estímulo)
O atraso no pagamento das bolsas pelo MEC e também a
resistência às mudanças no trabalho pedagógico por parte de 11
alguns professors
Professores que nunca tinham participado do Pacto
9
(geralmente professores contratados) e, portanto, não
conheciam as ações iniciadas desde 2013, tinham dificuldade
em participar e acreditar no programa por desconhecimento.

Percentual
62,38%
22,93%
20,18%
11,92%
10,09%

8,25%

Ao contrário da situação espontânea de sala de aula, o instrumento de pesquisa
anuncia que a partir dos dados produzidos nas repostas, uma mesa seria constituída com a
finalidade de discutir as condições oferecidas pelos gestores municipais às formações
nos
municípios em um seminário regional do Pacto. Como réplica, vemos que a maioria das
queixas está diretamente ligada à responsabilidade dos municípios frente aos
compromissos do Pacto. As questões econômicas são denunciadas por meio da ausência
de apoio nas escolas, como escassez de material e liberação de professores para participar
dos encontros, na falta do pagamento de diárias e passagens, comprometendo a presença
nos encontros e na reflexão necessária sobre a descontinuidade da formação docente,
evidenciada na constante troca de experiência entre os envolvidos.
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O atraso no pagamento das bolsas, embora não seja de responsabilidade dos
gestores municipais, também mostra que as questões sociais e econômicas são um desafio
a ser equacionado. Se por um lado, o programa, de forma inédita, prometeu a formação
continuada, sem ônus para os professores, por outro lado, a não responsabilização por
todos os compromissos assinados e pactuados, revelou a contradição a ser superada.
Esses dados nos fazem refletir que, embora os cursistas reconheçam que o
programa se constitui como uma medida política positiva, as lacunas e omissões revelam o
caminho que ainda precisa ser trilhado para garantir que a formação docente seja assumida
com qualidade pelos gestores.
Levando em consideração que [...] todo enunciado concreto é um elo na cadeia da
comunicação discursiva de um determinado campo (BAKHTIN, 2006), é importante
refletir sobre as dificuldades apontadas no instrumento pelas professoras orientadoras no
campo da formação de docentes. Temos consciência de que os enunciados materializados
no Pnaic constituem-se em produto ideológico dos seus criadores, voltado para os
professores cursistas, sem deixar de estabelecer uma relação social, porque ―[...] 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‖ (BAKHTIN, 2009, p. 42).
Assim, apesar de o Pacto ter sido idealizado para tentar assegurar que todas as
crianças até os 8 anos sejam alfabetizadas ao final do 3º ano do ensino fundamental, não há
garantias de que esse objetivo amplo seja alcançado. Por mais que, ideologicamente, o Pacto
ofereça aos envolvidos o material e possibilidades para que o objetivo se cumpra, há nuanças
e peculiaridades que, provavelmente, dificilmente serão resolvidas. Sempre haverá as
subjetividades no contexto de cada professor ou gestor envolvido.

Considerações finais

Em tempos de descrédito crescente nas instituições públicas por conta de eventos de
corrupção revelados, as enunciações em conversas informais ocorridas ao longo da
formação, levaram-nos a ter o desejo de aprofundar nessas subjetividades na tentativa de,
pelo menos, compreendê-las para buscar sentidos para continuar. Afinal, acreditamos que o
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papel da Universidade, além de formar os profissionais, é analisar criticamente a realidade a
fim de contribuir com a sociedade para a qual trabalha.
Por isso, perguntamo-nos muitas vezes: como acreditar nas propostas públicas de
formação de professores, se as condições mínimas acordadas, muitas vezes, não conseguem
ser efetivamente cumpridas por parte dos representantes públicos? Como lidar com a
decepção e descrédito das professoras orientadoras e as alfabetizadoras envolvidas que, além
das dificuldades em receberem o pagamento de despesas com diárias e hospedagem, muitas
vezes não conseguem ter o mínimo (material, espaço) para realizar a formação
municipal/estadual? Como prosseguir acreditando que é possível investir em um processo
formativo que deveria ser ampliado, multiplicado, mas que, muitas vezes, acaba por ficar
restrito aos que conseguem maior apoio do poder público ao qual estão vinculadas com a
concessão de diárias, hospedagem, material para realizar o trabalho, por exemplo?
Não temos todas as respostas, só alguns indícios obtidos por meio de investigação e
escuta sensível. Por isso, seguimos priorizando a formação de sujeitos na Universidade.
Finalmente, apesar de todas as incertezas e decepções ouvidas e vividas, pensamos ser ainda
possível crer que a linguagem, que constitui o ser humano, pode ser uma ponte lançada entre
mim e os outros (BAKHTIN, 2009) para abrir ―possibilidades possíveis‖ no campo da
educação, especialmente entre os professores que buscam a alfabetização efetiva e ampliada
das nossas crianças. Acreditamos que à Academia cabe uma indispensável parcela de
responsabilidade no sentido de potencializar os profissionais em constante e ininterrupta
formação por meio de estudos e pesquisas, com o objetivo maior de formar uma sociedade o
mais igualitária possível e justa para todos os sujeitos, ainda que tentem desqualificá-la
perante a sociedade.
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Relato de experiência: o que a Faculdade não ensinou a própria escola ensina
ao professor
Hebe Neiva dos Santos
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS.

Resumo: O presente trabalho faz parte do memorial apresentado como trabalho de conclusão na
disciplina ―Desenvolvimento Humano Sob o Enfoque Histórico-Cultural e a Especificidade da
Educação Escolar ― na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação e apresenta um relato de experiência que problematiza o objeto de estudo: o
fracasso escolar de crianças que são introduzidas aos anos Finais do Ensino fundamental II (6º ano) no
estado de Minas Gerais sem adquirir as competências e habilidades referentes à leitura e a escrita e que
muitas vezes são identificadas e ‗rotuladas‘ como não-alfabetizadas ou semi-alfabetizadas. Como parte
de uma pesquisa em andamento, este relato traz reflexões sobre a violação ao direito de aprender de
crianças que não foram alfabetizadas na idade certa e estão inseridas no Ensino Fundamental Anos
Finais, onde os seus respectivos professores devem realizar intervenções pedagógicas referentes à
alfabetização tardia.

Palavras-chave: Alfabetização, Fracasso escolar, Formação Docente.
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Introdução
―... pois não é de todo infeliz aquele que pode contar a si mesmo a sua história‖.
Maria Zambrano

Ao fazer um recorte perante meus 20 anos de dedicação à docência, evidencio certo
grau de dificuldade no que tange a escrita cronológica de tantos momentos registrados em
pensamentos e memórias. Rever em forma de leitura cada momento vivido nesta trajetória é
maravilhoso, assim como me encanta conhecer outras vivências pedagógicas. Porém, ao olhar
a realidade escolar com crianças e jovens sem o domínio da leitura e escrita, assim também
com as questões lógicas matemática ingressa no Ensino Fundamental II, vivencio uma
realidade desesperadora. Principalmente por fazer parte deste universo, em que me vejo com
pouquíssima formação para intervir e mediar um processo de alfabetização neste nível de
ensino.
Escrever colocando em ordem tantos pensamentos e memórias, fazendo um breve
recorte para produzir este relato de experiência e apresentar em algumas linhas tantas
recordações tem um certo grau de dificuldade, perante os 20 anos da minha vida dedicados a
profissão de professora. Ler o que eu escrevo é maravilhoso, assim como todas as outras
palavras que leio e compreendo também me encanta, porém ao olhar para uma realidade
escolar onde as palavras e números não são interpretados e nem compreendidas por crianças
que ingressaram no Ensino Fundamental II, vivencio uma realidade desesperadora dentro de
uma escola pública: não tive formação para intervir e mediar o processo de alfabetização
tardia desses alunos.
Cada recordação que retiro de algum lugar escondido na essência de quem sou,
aumenta o embaraço de colocar em ordem cronológica fatos que me constituem como um
indivíduo. Diante de tantas palavras, os sentimentos e as emoções que são afloradas nesse
processo ganham um significado diferente diante do que foi sentido outrora e só agora
consigo reconhecer um pouco de tudo aquilo que vivenciei até aqui internalizado
culturalmente. Segundo Duarte (2004), ―[...] a apropriação da cultura é o processo mediador
entre o processo histórico de formação do gênero humano e o processo de formação de cada
indivíduo como um ser humano‖.
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Rememorei minha vida escolar até os dias atuais e repensei na importância que teve
cada professora e/ou professor com os quais estudei e o quanto eles contribuíram para a
profissional que sou hoje, ao mesmo tempo, me questiono sobre qual o re-significado que
pretendo dar a minha profissão e a minha vida pessoal.
Redigir este relato de experiência profissional na educação como professora, após ter
um contato inicial com a teoria histórico-cultural, baseando nos pressupostos de Vigostky em
um curto e intenso espaço de tempo ofertado no Programa de Pós-Graduação Scritu Sensu,
me fez repensar o quanto o espaço escolar muda a trajetória cultural de toda uma família e no
caso, o quanto foi importante o desejo dos meus pais em oferecer aos filhos a oportunidade
que eles não tiveram: o acesso a escolarização.
Filha de pais excluídos da oportunidade de irem à escola e inseridos no mundo do trabalho
ainda na infância, eles acreditaram na educação como meio transformador de pessoas e propiciaram
aos filhos oportunidade de percorrer por caminhos diferentes dos quais eles trilharam. O interessante é
observar que posso fazer por outros, o que eles fizeram por mim, pois também acredito no poder da
educação.
Conforme afirma Saviani, ―a alfabetização é, portanto, a pedra de toque de todo o sistema de
ensino. Seu tratamento inadequado determinará negativamente toda a trajetória escolar.‖ (Saviani,
prefácio, Martins), sendo assim, fui alfabetizada e letrada no Tempo Certo246 obtive sucesso juntos

aos meus professores no processo de escolarização e relembro o processo de aprendizagem no
qual estou inserido no decorrer da nossa existência e pontuo aqui inicialmente as lembranças
que considero relevantes em minha vida acadêmica e profissional.

Minha vida discente: do ensino médio ao ensino superior
―O pensamento não é simplesmente expresso em palavras;
é por meio delas que ele passa a existir.‖
Lev S. Vigotski

Ao concluir o Ensino Fundamental veio a primeira decisão em relação a minha vida
profissional: escolher entre o Ensino Regular ou o Ensino Técnico/Magistério. Optei pelo
Ensino Médio, contrariando pela primeira vez meus pais, que enxergavam no Magistério uma
246

O PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal e solidário assumido
pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do
Plano Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de ―Alfabetizar todas as crianças, no
máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. (Brasil, 2017)
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oportunidade de formação profissionalizante, pois estávamos na década de 90 em plena crise
monetária, com altos índices de inflação e preços descontrolados.
Ao recusar fazer o Magistério, tinha um objetivo único: queria ter acesso ao Ensino
Superior e sabia, pela cultura local, que o Magistério limitaria esse sonho, porém a realidade
financeira me levou a cursar algo no Ensino Superior na área das licenciaturas. Sem outras
opções possíveis, era hora de decidir novamente qual rumo seguir: letras (pois gostava muito
de ler e escrever) ou Ciências Naturais (algo que me seduzia por falar sobre a vida).
Não tinha intenção nenhuma de exercer a profissão, escolhi o que na época seria
menos chato: Ciências Naturais e literalmente passei pela graduação de dois anos da
Licenciatura Curta apenas cumprindo horários, trabalhos e provas, não fiz questão de
apropriar-me de nada que era oferecido. Mesmo assim me orgulhava pois seria a primeira
pessoa na minha família a ter um curso superior, o que também representava um peso em
minhas costas. Sinceramente, pensei em desistir, questionava-me todos os dias se valia a pena
investir meu tempo naquele curso, pois não me via professora, mas decidi que também
cursaria a Licenciatura Plena em Biologia apenas para concluir o Ensino Superior.
Nesse último ano, duas professoras foram fundamentais ao despertarem em mim o
interesse em exercer a profissão de professora, auxiliando no meu processo formativo e
direcionando à Biologia e conseqüentemente sucesso na minha inserção ao mercado de
trabalho. Assim com objetivo definido, vivenciei o último ano da faculdade, conforme afirma
Duarte (2004), ―[...], pois não há apropriação da cultura se não tiver ocorrido à objetivação do
ser humano nos produtos culturais de sua atividade social‖. Porém, no final da década de 90
as Instituições Ensino Superior (IES) privadas não incentivam a pesquisa e/ou a produção
acadêmica e nem ofertavam uma base teórica para nortear o exercício da docência com um
enfoque no ensino-aprendizagem.
Estava graduada e não lembro de ter tido dúvidas se estaria pronta para exercer a
profissão de professora, nem me questionava se saberia mediar com sucesso o processo de
ensino- aprendizagem de meus alunos nas aulas de ciências e/ou de biologia, pois era
professora formada com um diploma nas mãos e apenas isso importava para ser contratada
como uma professora.
Minha vida docente: trajetória e formação continuada
―Todo profissional do ensinoaprendizagem de qualquer conteúdo
esteve sempre e
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está a serviço de um ideal de ser humano.‖
Miguel G. Arroyo
Aos 20 anos, tinha meu primeiro emprego graças à presença do meu diploma. Tudo
era novo e sentia pela primeira vez o prazer de estar ocupando um lugar, por estar apta
legalmente em exercer aquele trabalho. Ao mesmo tempo em que sentia o desespero por não
me sentir pronta para assumir tamanha responsabilidade: ensinar.
Agora era uma questão financeira, estava formada e precisava trabalhar. De maneira
automática e alienada entrei na educação como muitos colegas de profissão também
ingressaram, porém, algo me incomodava, não sei se deveria arriscar dizer que o resultado de
todo o processo de humanização realizado com sucesso lá na infância, internalizava o desejo e
o dever de fazer o melhor que pudesse por mim e por aqueles alunos.
No primeiro dia de aula, perguntei sobre a vida dos alunos e percebi que ao saber um pouco
da história de cada um deles ocorria um maior envolvimento desses alunos nas minhas aulas.
Não foi fácil meu começo profissional, trabalhava de forma automática, alienada, copiando
dos colegas de trabalho o que dava certo, inclusive amarguras e fracassos que eventualmente
surgiam. Não possuía noção do que era uma prática pedagógica ou do que seria ter uma base
teórica para ensinar. Almejava prestar e passar num concurso público para ter estabilidade
profissional e financeira. Uma especialização só seria feita se eu fosse servidora efetiva, caso
contrário, era desnecessário, conforme meu ponto de vista na época, para minha atuação.
Eis que em 2005, veio a primeira posse por concurso público e como condição para
mudar de nível no plano de carreira era necessário fazer uma Pós-Graduação Lato Sensu.
Agindo no automático, reproduzindo o que a maioria dos professores fazem, inscrevi-me
juntamente com vários colegas de profissão numa especialização na modalidade Educação a
Distância (EaD) e levamos como fator determinante na escolha: o valor do curso, as
condições de pagamento, a quantidade de encontros presenciais, pois tudo se adequava a
realidade dos professores da rede pública e aos interesses financeiros de muitas IES privadas.
Também para o capitalista o sentido da atividade é dado pelo, digamos, ―retorno
financeiro‖ da atividade, o qual, neste caso, não é o salário, mas o aumento do
capital. De qualquer forma, assim como ocorre para o operário, não é a utilidade
social daquilo que é fabricado que confere sentido à atividade empresarial. (Duarte,
2004, p. 57).

Mais uma vez um curso de formação que tão pouco acrescentou à minha vida
profissional e já imagino você lendo essa parte do meu memorial e pensando: cadê a vida
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acadêmica produtiva dessa professora que está dentro de um programa de Pós-Graduação
Scritu Sensu em educação? Pois é, eu não tive.
Sou fruto da formação de professores ofertado por um sistema capitalista,
despreocupado com a formação acadêmica e humana e só comecei a sair desse estado de
alienação em 2007 ao ter a oportunidade de ser convidada para coordenar um programa que
ofertou uma excelente formação continuada na área temática inicialmente denominada de
Orientação Sexual, que era denominado por Programa Educacional de Atenção ao Jovem,
popularmente conhecido por PEAS Juventude247

e que possuía uma excelente equipe

pedagógica formada por pedagogos e psicólogos. Por seis anos, recebi as capacitações
presenciais em Belo Horizonte e, depois, compartilhava quinzenalmente todo esse
conhecimento adquirido com um grupo de professores dentro da escola. O GDPeas

248

trabalhava diretamente com um grupo de alunos JPPeas 249 na realização de oficinas temáticas
no eixo: Sexualidade e Afetividade, com ações incentivadoras de protagonismo juvenil. Essa
experiência mudou minha concepção de como ser educadora e do quanto a educação e a
cultura fazem a diferença na vida de um ser humano.
O programa tinha um alto custo financeiro ao governo mineiro e mesmo com muitas
pesquisas, relatórios e produção de material científico produzido (inclusive tema de
dissertações), ele foi mais um programa governamental que deu certo e de forma abrupta e
frustrante, aos professores e alunos envolvidos, foi extinto sem maiores explicações às escolas
participantes.
Pela experiência adquirida nos anos anteriores, fui novamente convidada em 2014 para
ser coordenadora dentro da mesma escola de um novo programa de formação continuada
oferecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) - O Pacto5 Nacional pelo Ensino
Médio. Mesmo sendo a primeira vez que era oferecida uma formação continuada dentro da
própria escola, no horário do Módulo II6 e com uma ajuda financeira (bolsa de estudos), a
247

JPPeas (Jovens Protagonistas do Peas) um grupo de 40 alunos, selecionados entre o 8º Ano do Ensino
Fundamental e o 3º Ano do Ensino Médio e que semanalmente participavam de oficinas temáticas em horários
extra-turno.
248 3
GDPeas (Grupo de Desenvolvimento do PEAS) era um grupo composto inicialmente por 28 professores na
E.E. Antonio Ferreira Barbosa e ao final possuía 16 professores atuantes.
249

O Projeto PEAS JUVENTUDE, dirigido aos alunos do ensino médio público em Minas Gerais, está voltado
para a implementação de programas capazes de propiciar aos jovens uma maior autonomia na condução de suas
vidas. Complementando a formação escolar através de ações de caráter lúdico-educativo, os diversos programas,
respeitada a sua especificidade, buscam viabilizar a integração social dos jovens, visando sempre à autorealização e o protagonismo. Em vista da complexidade das sociedades contemporâneas e dos inúmeros desafios
para a juventude enquanto lugar de cidadania é crescente a importância de quais as questões da juventude
enquanto sujeito-social específico sejam contempladas.
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adesão ao Pacto foi de apenas 20 professores, sendo que na época a escola possuía 63
servidores em efetivo exercício. O Pacto proporcionou ao grupo, grandes momentos de
estudos e discussão sobre o exercício da docência e de reflexão sobre as nossas práticas
pedagógicas. E mais uma vez o processo se repete. Mesmo sendo um programa que fazia a
diferença dentro das escolas e que oferecia ótimos resultados, mais uma vez ao findar das
atividades propostas, o projeto que teria uma segunda etapa, também por ser um programa de
alto custo ao governo federal, devido às bolsas de estudo, foi extinto sem dar retorno a nós
professores de tudo que foi produzido (relatórios, textos e reflexões) durante os nossos
estudos.
Hoje me pergunto com frequência: no que posso contribuir na formação integral dos
meus jovens alunos que se sentem excluídos? O que faço de efetivo nas minhas aulas de
ciências/biologia que permitem que realmente aconteça o processo de ensino-aprendizagem?
O que nós educadores fazemos para mudar esse cenário de exclusão social?
Não entrei na docência por amor à profissão, mas eu escolhi ficar. Com o
encerramento das atividades do Pacto senti a necessidade de procurar algo que faltava,
precisava de uma formação que contribuísse no meu exercício da docência, queria contribuir
de alguma forma para que meu aluno conhecesse sua própria cultura e que isso o ajudasse a
ser dono da sua própria história.
Eu, assim como muitos professores e outros profissionais da educação no curso de
licenciatura oferecida nas IES privadas não tivemos uma formação pedagógica com um aporte
teórico que fornecesse consistência nas nossas práticas pedagógicas e nem o incentivo À
pesquisa e produção, o que muitas das vezes dificulta realizar um efetivo trabalho de
aprendizagem nas escolas, voltado para atender todo tipo de indivíduo e suas singularidades,
assim como atender às possíveis dificuldades relacionadas ao ensino-aprendizagem que
possam surgir no exercício da docência.

Mestrado – um novo olhar sobre a profissão de mediar o ensino
Entrei nesse universo no do primeiro semestre do ano de 2018, como aluna especial na
disciplina ―Formação docente e pesquisa em educação‖, pois buscava algo que norteasse o efetivo
exercício da minha profissão. ―Mas, respeitando o principio de que o ser humano busca superar-se a
cada momento devemos procurar sabedoria por toda a vida, sob pena de desprezarmos a valiosa
oportunidade de dar um sentido pleno à nossa existência‖. (Chalita, 2004, p. 147).
Encontrei o que precisava, o encanto e o incentivo necessários para conseguir nortear qual
caminho seguir. Ansiosa, participei do processo seletivo para aluno regular e hoje me encontro dentro
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de um Programa de Pós-Graduação Scrito Sensu em Educação, estudando, pesquisando, aprendendo.
Não existe receita para ser um bom professor, mas para exercer qualquer profissão é necessário o
comprometimento e a dedicação e é isso que me proponho todos os dias da minha vida.
Estamos atrás de nossa identidade de mestre. O que não mudou, talvez,
possa ser um caminho tão fecundo para entender-nos um pouco mais, do que
estar à cata do que mudou, dos moderninhos que agora, somos. Mas por que
continuamos tão iguais os mestres de outrora e de agora? Por que repetimos
traços do mesmo ofício, como todo artífice e todo mestre repetem hábitos e
traços, saberes de sua maestria. Nosso ofício carrega uma longa memória
(Arroyo, 2004, p. 17).

Atualmente sou professora de Ciências e Biologia, em condição funcional efetiva em
dois cargos desempenhados em escolas públicas no estado de Minas Gerais. Dentro das várias
dificuldades em que enfrentamos no nosso dia-a-dia, constatamos uma dura realidade escolar
onde as palavras e números não são interpretados e nem compreendidos por crianças que
ingressam no Ensino Fundamental II. Sem terem adquirido as competências e habilidades que
os considerem alfabetizados, os professores deparam-se com uma situação de em que o direito
de aprender é violado.
O olhar desesperado dos meus alunos semi-alfabetizados e/ou não alfabetizados para
uma lousa cheia de números e letras, signos não interpretados por eles, se tornou hoje parte do
meu objeto de estudo. Questiono sobre a violência escolar analisando as atuais políticas
públicas referentes à alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e das propostas
de intervenção para as crianças que não foram alfabetizadas e letradas no Tempo Certo
(considerado por lei) e necessitam continuar esse processo tardio de alfabetização.
Tanto professor, quanto aluno muitas vezes não se reconhecem como cidadãos com
direitos violados dentro da instituição social denominada: escola, lugar destinado a ensinar e
que em muitos casos exclui por não ensinar.
Infográfico 01 – Fracasso Escolar

Fonte: Livro Cuidado, Escola!
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Ler é um caminho em busca incessante de conhecimento, o professor diante do aluno com
dificuldade de aprendizagem talvez não saiba o conceito de alfabetização, não reconheça no aluno
indisciplinado o grito de socorro por não ter adquirido as competências e habilidades quanto a leitura e
escrita.

Assim, é importante acentuar que a compreensão da alfabetização deve levar
em conta, sobretudo, os contextos históricos e sociais em que ela ocorre e,
desse modo, precisa ser concebida como prática social e cultural que se
desenvolve de diferentes maneiras, em diferentes contextos, para atender a
finalidades específicas de grupos humanos que utilizam a leitura e a escrita
para fins sociais, profissionais, entre outros. Porém, não se pode perder de
vista que a alfabetização precisa tornar-se um elemento fundamental para a
libertação e mudança social. (CONTIJO, 2014, p.14)

Dentro da educação, os docentes encontram dificuldade em conceituar o que é um aluno
alfabetizado e de descrever o processo de alfabetização. Faz-se necessário compreender todas as etapas
pela qual nosso aluno perpassa, do infantil até ele chegar no ensino fundamental anos finais para tentar
compreender porque ele chegou sem estar devidamente alfabetizado. Segundo SOARES (2004, p. 16) a
alfabetização pode ser entendida como:
―[...] processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético e
ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a
alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – entendido este,no que se
refere à etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos
variados de leitura e de escrita, e o conseqüente desenvolvimento de habilidades de
uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita [...]‘‘

Considerações Finais
Meu relato de experiência não esta pronto, como eu também não estou. Sigo agora um
caminho de crescimento pessoal e profissional através de muito estudo, leituras, reflexões, escrita e
com muita humildade quero não ser a mesma que fui ontem, mas o melhor que eu possa conseguir ser
como ser humano para mim, para minha família e na sociedade em que estou inserida.
Se as Políticas Públicas Educacionais contemporâneas que regulamentam a alfabetização se
divergem do sucesso e vão de encontro com o fracasso escolar? Não posso afirmar, mas pesquisar,
analisar, estudar como é realizada sua implementação no processo de ensino-aprendizagem e toda a
trajetória, silenciamento e violação ao direito de aprender desses alunos que não foram alfabetizadas
na idade certa é um passo que pretendo dar em busca dessa resposta, pois mais do que ser utopia de
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uma professora, esse é o direito de todo cidadão: uma educação de qualidade para quem aprende e
para quem ensina.
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Reflexões e perspectivas sobre a alfabetização no Plano Nacional de
Educação 2014-2024
Thaise da Silva
Kalyne Franco Cunha
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD/MS)

Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de
Educação 2014-2024 (PNE 2014 - 2024) voltadas para as questões que envolvem a alfabetização. A
justificativa para a realização deste trabalho se dá por meio da importância de se discutir e
principalmente refletir a respeito da alfabetização em um dos principais documentos vigentes
atualmente em nosso país. Para isso desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa do tipo documental,
tecendo reflexões a partir da análise do PNE 2014 – 2024, dialogando com autores que escrevem a
respeito dos Estudos Culturais e outros pesquisadores da área de alfabetização e letramento na
atualidade. Percebe-se nesse novo Plano Nacional de Educação, bem como em todas as outras
orientações do MEC, a preocupação em aliar a ampliação do Ensino Fundamental a uma nova lógica
de organização da escola, com vista a uma nova cultura escolar.

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Legislação. Alfabetização.
Introdução
O Plano Nacional de Educação - PNE -, elaborado pelo Conselho Nacional de
Educação, possibilita a implementação de ações, estabelecendo objetivos e metas a serem
cumpridos, o qual atende ao disposto no Art. 214 da Constituição Federal de 1988. Este deve
ser elaborado a cada 10 anos objetivando a articulação e o desenvolvimento do ensino em
seus diversos níveis e a integração das ações do Poder Público.
Esse documento tem a pretensão de efetivar medidas emergentes e necessárias aos
sistemas de ensino, além de representar a possibilidade da sociedade em geral acompanhar e
participar do processo de implantação das políticas públicas para a educação.
O primeiro PNE foi criado em 1996 e vigorou entre os anos de 2001 a 2010. Seu
intuito era melhorar a educação no país. Encerrado este período, e após atrasos e discussões,
surge o segundo Plano Nacional de Educação, que vigorará entre os anos de 2014-2024, tendo
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o objetivo de definir prioridades e novas estratégias relacionadas à Educação Nacional. O
projeto de lei que criou o novo Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE 20142024) foi enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ao Congresso Nacional no final de
2010, porém sua aprovação ocorreu apenas em 2014.
Este documento estabelece as diretrizes, metas e estratégias da Educação Nacional e
serve de base para que estados, municípios e Distrito Federal criem seus planos. As diretrizes
do PNE são dez, estão descritas no Art. 2º visando a: erradicação do analfabetismo;
universalização do atendimento escolar; superação das desigualdades educacionais; melhoria
da qualidade da educação; formação para o trabalho e para a cidadania; promoção do
princípio da gestão democrática da educação pública; promoção humanística, científica,
cultural e tecnológica do País; estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; valorização dos(as)
profissionais da educação; promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014).
As metas são vinte e aparecem subdivididas em estratégias que visam efetivá-las.
Neste trabalho abordaremos algumas delas que vêm contribuir com as questões que envolvem
a temática da alfabetização em nosso país.
Este estudo, desenvolvido a partir de pesquisa qualitativa do tipo documental, tem
por objetivo analisar as diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 20142024 voltadas para as questões que envolvem a alfabetização. Teixeira (2005) descreve a
pesquisa qualitativa como sendo subjetiva, uma vez que considera a relação dinâmica entre o
fenômeno e o sujeito, respeitando a subjetividade que não pode ser traduzida em números,
sendo predominantemente descritiva.
Portanto, seus resultados não podem ser generalizados, ao contrário da quantitativa,
marcada pela sua objetividade que considera que tudo pode ser quantificável, o que significa
traduzir em números informações e opiniões para classificá-las e analisá-las. Para isso, requer
o uso de recursos e técnicas estatísticas, a fim de comprovar as hipóteses da pesquisa. O
procedimento técnico para efetivar tal análise é identificado como sendo do tipo Pesquisa
Documental.
O mesmo autor caracteriza esta forma de procedimento como sendo toda a análise
que visa desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sobre um determinado fato
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ou assunto utilizando materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa. Diante disso o que se
propõe é tecer reflexões, a partir do documento analisado, dialogando com autores dos
Estudos Culturais em consonância com outros que pesquisam as questões de alfabetização e
letramento na atualidade.
As Diretrizes da Educação Nacional
Dentro do recorte proposto neste estudo trataremos nesta seção de três diretrizes da
Educação Nacional referentes ao PNE 2014-2024. A escolha das mesmas se deve ao fato
destas terem uma incidência direta no que diz respeito às questões que tratam da alfabetização
no Brasil. São elas:
Art. 2º São diretrizes do PNE:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar; [...]
IV – melhoria da qualidade da educação; [...] (BRASIL, 2014, p.01)

No que diz respeito às diretrizes descritas acima, pode-se afirmar que a questão do
analfabetismo, da forma como o definimos atualmente, e da universalização ao acesso a
Educação Básica são preocupações que ganham espaço significativo no Brasil ao longo do
século XX.
De acordo com Trindade (2004a), alfabetismo, analfabetismo e alfabetização são
termos que foram definidos e contextualizados historicamente, podendo receber
interpretações variadas conforme a orientação teórica seguida. Demonstrando como esses
termos foram sendo inventados250, Trindade (2004a) tece uma análise de sua produção e dos
diferentes deslocamentos. Inicia seu resgate histórico citando Silveira (1998), que explica que
o uso predominante do termo analfabetismo sobre o termo alfabetismo possivelmente tenha se
dado não pela predominância do número de analfabetos sobre o de alfabetizados (não é
corriqueiro o uso do prefixo que simboliza negação na identificação de pessoas), mas pelo
preconceito desenvolvido, na modernidade, que associava o indivíduo analfabeto a um ser
―incivilizado‖, ―bruto‖, ―bárbaro‖. Diante disso, torna-se necessário nomear para, então,
estigmatizar e repelir, já que as palavras surgem para distinguir, por meio de preconceitos ou
de favorecimentos.
250

Trindade (2004a) utiliza o termo ―invenção‖ para mostrar que toda produção teórica se constitui como
discurso, ocupando posição diferenciada de poder/saber em relação a outros discursos.
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Uma vez criado o termo alfabetismo, este se generalizou através da invenção do
―mito do alfabetismo‖251. A discussão de sua invenção demonstra que toda a produção teórica
se constitui como discurso, ocupando diferentes posições de poder/saber em relação a outros
discursos que estão sendo produzidos. Inspirada em Cook Gumperz (1991), Trindade (2004a)
nos mostra que não passamos do analfabetismo para o alfabetismo, e sim de múltiplas
alfabetizações para a alfabetização escolar. Inspirada também em Marzola (2001) ela toma o
analfabetismo como um efeito discursivo para mostrar que os ―mitos de alfabetização,
alfabetismo e/ou do letramento‖ são criados pelos mesmos discursos que produzem o
analfabetismo, sendo estes produtos da linguagem, que produz teorias e verdades por meio de
seus discursos e representações.
O ―mito da literacy‖ é definido por Graff (1995) como sendo a crença de que um
nível intermediário de progresso econômico, social e individual pudesse se relacionar a um
nível mais sofisticado de aquisição e uso da leitura e da escrita. Cook Gumperz (1991) mostra
como se dá a invenção desse mito através de estudos que demonstram que mudanças nas
expectativas e conceito de literacy252 ocorreram ao longo da história da escolarização.
Derruba o mito que atrela alfabetização à industrialização, mostrando que invenções
cotidianas ligadas às áreas sociais e recreativas precederam as atividades econômicas para o
desenvolvimento da alfabetização. Amparada em tais estudos, (TRINDADE, 2004a, p. 127)
observa que:
[...] a mudança, portanto, não foi do total analfabetismo para a alfabetização,
mas sim de uma multiplicidade dificilmente estimada de alfabetizações, de
uma ideia pluralista acerca da alfabetização até a noção de uma alfabetização
única, estandardizada no século XX. Cabe dizer, que se as equações entre
alfabetização e escolarização, alfabetização e mudanças cognitiva,
alfabetização e desenvolvimento econômico incluíam a escolarização da
251

Trindade (2004a) também utiliza os termos ―mitos da alfabetização‖ e ―mito do letramento‖ para dar conta do
―mito de literacy‖, discutido por Graff (1990) e Cook Gumperz (1991).
252

A nota número 36 do texto de Graff (1990, p. 64), feita por Tomaz Tadeu da Silva, traz as seguintes
informações sobre a palavra literacy: “A palavra literacy tem sido usualmente traduzida por alfabetização.
Neste e nos outros artigos traduzidos do inglês constantes deste número de Teoria & Educação optou-se por
traduzi-lo por alfabetismo, uma vez que alfabetização designa a ação de alfabetizar e não a qualidade ou
estado de ser alfabetizado, expresso na língua inglesa. Em geral pensa-se não existir uma palavra em português
que traduza adequadamente literacy, havendo até quem proponha a invenção de um neologismo como
letramento ou letração. Entretanto, uma consulta aos dicionários mostrará que as definições de literacy e
alfabetismo são praticamente coincidentes”.
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alfabetização, é a análise cultural que nos permite colocar em dúvida esse
conjunto de equações e seus resultados, como também compreender por que
motivos tais discursos ganham destaque no decorrer do século XX.

A autora também lembra que há diferença na forma como os estudos acadêmicos
interpretavam o analfabetismo e a alfabetização há alguns séculos e como os interpretam hoje,
distinguindo-os em novos tipos e níveis, e o exame dos processos e métodos de alfabetização
é um exemplo disso. Ao mapear a produção de conhecimento sobre os métodos e processos de
alfabetização, Trindade (2004a) refere a possibilidade de que tal produção pode ser reconhecida como
prática social, criada a partir de determinados discursos e representações. Segundo ela,

A possibilidade de interpretar as teorias como discursos não nos dá um olhar
privilegiado sobre elas; contudo, nos permite compreendê-las não mais (ou
somente) como produtos de autorias, mas como produção cultural e coletiva,
contextual e histórica, a qual nos seus deslocamentos, sofre os efeitos de
mudanças nas práticas que a produzem. Outrossim, interpretar as teorias
como discursos permite identificá-las como artefatos construtivos de
práticas, comunidades e identidades sociais ou sujeitos. (TRINDADE,
2004b, p. 127)

Trindade (2004b) vai mais além e passa a analisar os discursos que tiveram grande
repercussão na produção acadêmica na área da alfabetização, orientando a formação e a
prática docente nos últimos sessenta anos aqui no Brasil. Inicia chamando a atenção para o
estado da arte da alfabetização, realizado por Soares (1989), para mostrar que as pesquisas
sobre alfabetização eram praticamente inexistentes até a década de 1950, e que cresceram
significativamente nas décadas de 1970 e 1980, obtendo destaque, entre as temáticas, os
estudos sobre os métodos de alfabetização.
Segundo Trindade (2004a), as décadas de 1970 e 1980 marcaram um novo
deslocamento nos estudos sobre alfabetização com as pesquisas realizadas por Ferreiro e
Teberosky (1985) sobre o processo de aquisição da escrita, fazendo com que métodos e
cartilhas perdessem o status que possuíam na didática da alfabetização. Suas pesquisas tinham
por base três princípios: não identificar leitura como decifrado, não identificar escrita como
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cópia de um modelo e não identificar progressos na conceitualização como avanços no
decifrado ou na exatidão da cópia.
Os estudos sobre letramento/alfabetismo deram início a um novo enfoque nas
pesquisas sobre alfabetização, a partir da década de 1980. Tais estudos deixam de ocupar-se
com o ―como se ensina‖ e com o ―como se aprende‖, e passam a discutir os mitos que se
constroem em torno da alfabetização e do letramento/alfabetismo. Trindade observa que:
Nuanças nessa nova abordagem dos estudos sobre letramento podem ser
focalizadas, como a de sua identificação com as práticas de alfabetismo ou a
sua discussão quanto aos efeitos dessas práticas. Assim, tais práticas podem
ser abordadas como produtos históricos, sociais e culturais de épocas e
contextos diversos com peculiaridades próprias, bem como estando sob a
influência de práticas de caráter macro, desde que resguardadas as diferenças
de caráter micro. (TRINDADE, 2004a, p.130)

Kleiman (1995) explica que a partir do momento em que os estudos deixam de tomar
como universais os efeitos das práticas de uso da escrita, e passam a analisar esses efeitos por
meio de práticas sociais e culturais de diferentes grupos, ocorre um alargamento do conceito
de letramento. A autora utiliza, como exemplo desse movimento, o conceito de letramento
discutido por Street (1995 e 2003), salientando peculiaridades de tipos e usos diversos da
escrita.
Ao chamar atenção para a forma como o alfabetismo/analfabetismo tem sido pensado
ao longo dos anos no Brasil, tento demonstrar o quanto estes conceitos são construções
culturais. A ―luta‖ pela erradicação do analfabetismo não é recente e como veremos a seguir
muitas estratégias foram pensadas para que a mesma seja atingida neste PNE. Porém, vale nos
perguntar de que analfabetismo estamos falando, uma vez que este conceito pode passar por
várias interpretações e nuances.
A mesma reflexão vale para a universalização do atendimento escolar. Como Cook
Gumperz (1991) nos mostra em seus estudos, a aprendizagem ao longo dos séculos aconteceu
em múltiplos espaços antes de ser institucionalizada/escolarizada. Em todos estes espaços e
esferas, formas diferentes de aprendizagem ocorreram e vem ocorrendo e a escola não deve
ficar a parte deste processo.
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Não podemos negar que hoje, principalmente no que tange as crianças e adolescentes
que frequentam o Ensino Fundamental, a universalização do acesso foi praticamente
efetivada. O que tem preocupado os estudiosos da educação neste momento é a qualidade
desta educação, pois como demonstram os índices de avaliação do governo, estar na escola
não tem sido sinônimo de garantia de aprendizagem.
Com o intuito de ampliar a discussão iniciada acima passamos a analisar algumas das
metas e estratégias referentes às questões que envolvem a alfabetização no PNE em análise.
Metas e estratégias da Educação Nacional
Conforme já mencionado, o novo PNE organiza suas ações em vinte metas. Nesta
seção analisaremos a Meta 5 e suas estratégias de efetivação, embora outras metas participem
direta ou indiretamente sobre os pontos que serão tratados. Entre as metas que incidem sobre
a alfabetização estão:
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência
deste PNE.
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95%
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. [...].
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos,
25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. [...].
Meta 9: 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 2015
e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
(BRASIL, 2014, p. 10-66)

Embora ganhem destaque no PNE 2014-2024, estas discussões não são recentes.
Segundo a Constituição Federal de 1988 ―a Educação, direito de todos e dever do estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho‖ (BRASIL, 1988, Art. 205).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) ao tratar da
Educação Básica e ao dividi-la em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio,
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também prevê a escolarização das crianças, embora ela só se torne obrigatória a partir dos 4
anos de idade (Lei nº 12.796/13).
Ao propor a universalização da educação escolar às crianças de Educação Infantil e
do Ensino Fundamental, está se constituindo as bases da alfabetização. Embora tenhamos
informações de que as aquisições do conhecimento e da aprendizagem não ficam restritas ao
espaço escolar podendo ocorrer em múltiplas esferas, entre elas a da participação cidadã, a
religiosa, a do lazer, a doméstica... (KLEIMAN, 1995), sabemos que dentro da realidade
brasileira, frente às desigualdades sociais existentes, a escola passa a ser uma das principais
agências de disseminação do conhecimento e de aquisição do sistema de escrita alfabético.
Várias iniciativas vêm sendo efetivadas com o objetivo de ampliar a escolaridade e o sucesso
de nossas crianças. A educação integral tem sido uma das estratégias utilizadas. Junto com a
superação das desigualdades de acesso ao conhecimento, esta iniciativa visa beneficiar as
crianças

menos

favorecidas

oferecendo

uma

série

de

outros

conhecimentos

e

benefícios/cuidados para além da escolarização.
Com relação às metas do PNE Silva e Scaff (2009, p.34) sugerem que essa decisão
fundamenta-se em duas intenções: ―oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no
período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de
ensino, as crianças prossigam nos estudos alcançando maior nível de escolaridade‖. O
documento ressalta ainda que esta ampliação requer planejamento e diretrizes norteadoras
para o atendimento integral da criança em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social,
além de metas para a expansão do atendimento, com garantia de qualidade.
As metas acima discutidas refletem no proposto na meta 5.253: ―[...] alfabetizar todas
as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental‖. (BRASIL,
2014, p.24)
Esta meta também vem sendo discutida há bastante tempo em nosso país. Sua
gênese está nos discursos construtivistas que ingressaram na década de oitenta fortalecendo-se
com as discussões referentes à psicogênese da língua escrita, aos estudos sobre letramento e à
consciência fonológica. A partir do momento que o foco deixa de ser os métodos de

253

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê que a alfabetização deverá ocorrer até o final do 2º
(segundo ano) do Ensino Fundamental, ou seja, até aproximadamente os 7 anos os estudantes deverão ser
capazes de ler e escrever. (BRASIL, 2017).

1477

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

alfabetização (como se ensina) e passa-se a observar o indivíduo cognoscente (como se
aprende) percebe-se que as pessoas tem ritmos diferentes de aprendizagem marcados por suas
potencialidades cognitivas e vivências sociais.
Os tempos de aprendizagem, dentro destas concepções, não são uniformes e torna-se
necessário flexibilizá-los. Passa-se a acreditar que a reprovação não é a melhor estratégia para
―dar conta‖ de aprendizagens não realizadas e investe-se em um prolongamento de tempos e
experiências para que o sistema de escrita alfabético seja adquirido. Com esta medida ampliase o Ensino Fundamental para nove anos, fazendo com que a criança antecipe o seu direito a
educação formal e cria-se o ciclo da alfabetização, dando ao estudante três anos para que se
efetive o domínio do nosso sistema de escrita.
Outra discussão gerada a partir desta meta são os indicadores de qualidade da
educação que demonstram que embora o acesso à escolarização tenha se ampliado, a
qualidade da mesma ainda deixa a desejar. Ribeiro (2004) em seus estudos realizados desde
2004 sobre os índices de alfabetismo no Brasil, tem demonstrado a discrepância que ocorre
entre o acesso a educação escolar e os níveis de alfabetismo da população brasileira.
Dominar o sistema de escrita alfabético torna-se fundamental para quem deseja
seguir sua escolarização, uma vez que o domínio desta habilidade é a base da nossa educação
fundamentada na leitura e na escrita. Talvez em outras sociedades onde a educação ocorre
tendo a oralidade por base, este não fosse um problema de grande impacto educacional.
Para efetivar esta meta, o PNE propõem as seguintes estratégias:
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais
do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na
pré-escola, com qualificação e valorização dos(as) professores(as)
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças;
5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos
para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como
estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos
instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro
ano do ensino fundamental;
5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas
pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de
ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas,
preferencialmente, como recursos educacionais abertos;
5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a
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melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos(as) alunos(as), consideradas
as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;
5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e
de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos,
e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da
língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das
comunidades quilombolas;
5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores(as)
para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação
entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação
continuada de professores(as) para a alfabetização;
5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as
suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas,
sem estabelecimento de terminalidade temporal. (BRASIL, 2014, p. 24-25)

Percebe-se ao analisar as estratégias elaboradas para dar conta da alfabetização das
crianças, uma preocupação com o viés pedagógico. Busca-se uma continuidade entre as
atividades desenvolvidas na Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Proposta que ganha força com a entrada das crianças mais cedo no Ensino Fundamental, uma
vez que esta redefiniu, ao que parece, a forma como se pensava a alfabetização, fazendo com
que discursos referentes ao modo de alfabetizar fossem reestruturados ou ganhassem ―nova‖
força.
Dentro deste novo cenário, torna-se necessário uma adaptação curricular que
implemente o lúdico no Ensino Fundamental modificando práticas pedagógicas no ciclo da
alfabetização, visto que a Educação Infantil tem sido um campo de experimentação de
práticas emancipatórias, com grande circulação de ideias e projetos, que têm como objetivo
uma educação que respeita os direitos da criança, tomando-a como sujeito de aprendizagem e
como ator social. Para isso, tem se utilizado de práticas democráticas e de escuta/observação
dos pequenos, que fazem parte da tradição e da inovação da educação pré-escolar no Brasil e
no mundo (RAYNA & BROUGÈRE, 2000).
O Ensino Fundamental de Nove Anos (EFNA) faz parte de uma política de inclusão
social, que prevê a sua universalização com nove anos de duração, ao julgar inaceitável uma
criança estar fora da escola e, como consequência, ―apartada‖ do processo escolar de
alfabetização. Esses discursos têm origem em órgãos internacionais como a Unesco, Unicef,
Banco Mundial, entre outros. As estratégias 5.5 e 5.7 ponderam sobre a importância de que
todas as crianças, independentes de sua origem, condição física ou meio social estejam na
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escola participando do processo de aquisição do sistema de escrita, sendo necessário readaptar
as estratégias de ensino a realidade de cada estudante.
No Brasil, esse discurso tem sua origem no Plano Nacional de Educação (PNE), se
estendendo para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a programas de formação
continuada como o Programa Pró-letramento, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC) e demais materiais de orientação aos professores que acompanham ações
desse programa.
Analisando os documentos fica evidente que as questões que envolvem a
alfabetização estão no centro das discussões, objetivando garantir melhores condições de
alfabetização, letramento, prosseguimento nos estudos e, por consequência, a diminuição da
evasão e repetência.
Santaiana (2008) ao analisar a implantação do EFNA, destaca a grande preocupação
com a forma de alfabetizar este novo público que adentra no Ensino Fundamental. Expressões
que lembram o lúdico e a adaptação da alfabetização a essa nova faixa etária passam a ser
corriqueiras. Esta ideia ganha força ao analisarmos as estratégias 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6, onde
busca-se novas propostas de alfabetização e recursos tecnológicos que visam criar práticas
inovadoras e mais eficientes para o sucesso da alfabetização, além de investir na formação
inicial e continuada de professores capacitando-os e permitindo que os mesmos apropriem-se
dos novos discursos sobre a alfabetização.
Marzola (2003) reflete sobre esta busca constante sobre a melhor forma de se
alfabetizar. A autora sugere que as implicações atribuídas à alfabetização, produzida como
ação de ensinar a leitura e a escrita, fizeram com que ela se tornasse fundamental para o
governo das populações, pois, de acordo com as concepções da escola da modernidade, a
alfabetização marcaria a fronteira entre a ―humanidade‖ e a barbárie. Sendo assim, a busca
pelo método mais eficiente tornou-se uma das maiores preocupações e uma meta a ser
atingida pelas pesquisas e ações no campo da educação.
O modismo, com a supervalorização da ‗última novidade‘ em matéria de
método e com os constantes revivals, que dão novas roupagens ao antigo,
instituiu-se como uma prática habitual, reguladora de expectativas e
esperanças. Assim, a expectativa por um método de alfabetização que
resolva definitivamente os problemas ligados à aprendizagem da leitura e da
escrita e que, ademais, alcance os resultados esperados da ação
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alfabetizadora [...] cria e define um lugar de busca permanente por novos
métodos. (MARZOLA, 2003, p. 210).

Essa substituição constante dos métodos tem relação direta com o discurso da
modernidade, cuja base é a noção de progresso científico, que reconhece o mais recente como
o mais avançado, desvalorizando o anterior para colocar outro em seu lugar, tido como mais
verdadeiro. Bauman (2001) afirma que a modernidade se constituiu dentro dessa prática de
substituição da velha ordem, tida como defeituosa, por uma nova ordem, tida como ―melhor‖.
As reformulações por que têm passado as leis que regem a educação nacional nos
últimos tempos é um reflexo da liquidez de nossas certezas, concepções e discursos. No
cenário atual ganha destaque a ampliação do direito da criança ao acesso à Educação Infantil e
ao Ensino Fundamental.
Estas discussões tem relação com a forma como a criança passa a ser percebida na
atualidade. Até os anos de 1970, as políticas educacionais voltadas à educação de crianças de
0 a 6 anos defendiam a educação compensatória (salvar a escola dos problemas relativos ao
fracasso escolar) com vistas à compensação de carências culturais, deficiências linguísticas e
defasagens afetivas daquelas provenientes das camadas populares. Na década de 80, os
estudos contemporâneos da antropologia, da sociologia e da psicologia ajudaram a entender
que foi imposta às crianças uma situação desigual; assim, ao mesmo tempo em que
começaram a ter sua especificidade respeitada, as mesmas passaram a ser cidadãs, parte de
sua classe, grupo e cultura. Assistência, saúde e educação passaram a ser compreendidas
como direito social de todas.
Como esta criança é única, a Educação Infantil e Ensino Fundamental devem ser
pensados como indissociáveis: ambos envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores;
cuidados e atenção; seriedade e riso.
Kramer (2012) pondera que nada muda se o que for levado em consideração for a
singularidade das ações infantis e o direito à brincadeira e à produção cultural. Isso significa
que as crianças devem ser atendidas nas suas necessidades (a de aprender e a de brincar) e que
tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental sejamos capazes de ver, entender e
lidar com as crianças, tratando-as como tal, e não só como alunos.
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Esse redimensionamento atinge desde o conceito de avaliação, que deve ser de
caráter processual, diagnóstico, participativo e formativo, até as perspectivas de infância e
organização do trabalho pedagógico, induzido a uma revisão de toda organização do Ensino
Fundamental e da Educação Infantil. Santos e Vieira (2006) também ponderam a respeito do
assunto e afirmam que a ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos tem a intenção de
repensar a cultura pedagógica da alfabetização no Ensino Fundamental e reverter resultados
negativos evidenciados nas avaliações nacionais às quais os estudantes estão sendo
submetidos, uma vez que hoje temos a universalização do ensino, mas a qualidade da
educação há tempos vem sendo questionada.
No que tange a avaliação, a estratégia 5.2 pondera sobre um outro tipo de
averiguação com instrumentos de avaliação nacional que visam aferir sobre as eficiências das
medidas e ações realizadas durante da duração deste Plano. Embora criticada por muitos
pesquisadores e professores da área, esta forma de avaliação tem se estruturado cada vez mais
e a cada ano novas medidas vem sendo pensadas, indo de encontro a uma proposta mais
flexível e abrangente de educação.
Com base nos estudos e análises desenvolvidas ao longo deste texto pode-se concluir
que vivemos em uma época em que existe uma exacerbação de discursos sobre a proteção da
infância, de uma escolarização que possa garantir a alfabetização de todos, bem como de
políticas educacionais que garantam a inclusão. Esses discursos potencializam a criação de
condições de possibilidade para que determinadas políticas educacionais se constituam e
instituam práticas que designam regras e subjetivam sujeitos.
Considerações Finais
Esta nova configuração dada à educação e à alfabetização iniciada em 2010 faz parte
de uma política pública criada a partir do que hoje consideraríamos ser os ―melhores‖
representantes dos discursos sobre o que é ser criança e do que é ser alfabetizado.
Diante desta nova configuração faz-se necessário garantir o acesso a educação, ao
aprendizado do sistema de escrita alfabético e de muitas outras aprendizagens. Estas novas
leis representam um grande avanço na história da educação brasileira, uma vez que a criança
passa a ter o direito de entrar mais cedo na escola obrigatória. Porém deve-se estar atento,
pois esta medida só será válida se tal conquista exigir ações que possibilitem a esses
estudantes estarem nos espaços escolares, experimentando novas aprendizagens, através da
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convivência com o outro em situações que lhes permitirão conhecer o mundo, sem que para
isso tenham que comprometer suas infâncias.
Verifica-se nesse novo PNE, bem como em todas as outras orientações do MEC, a
preocupação em aliar a ampliação do Ensino Fundamental a uma nova lógica de organização
da escola, com vista a uma nova cultura escolar. Essas orientações procuram afirmar as
especificidades da criança desde seu ingresso nas instituições de ensino, avançando por toda a
sua vida escolar, exigindo assim um redimensionamento da ação pedagógica no interior das
escolas. Estas formulações também surgem como indicações de que as instituições deverão
organizar as turmas observando a idade e o desenvolvimento das crianças, prever e prover os
recursos didáticos e assegurar a formação continuada à equipe pedagógica, bem como
administrativa.
Porém não é possível esquecer que, mesmo que concordemos com os avanços e
propostas apresentados neste PNE, estamos tratando de um documento histórico e datado,
fruto de um conhecimento proposto por um grupo social, constituído dentro de um jogo de
forças de quem tem o poder de dizer o que é ―a verdade‖ dentro desta nova conjuntura.
Também não podemos ignorar que estes documentos são norteadores de práticas educativas
que acabam por subjetivar professores e demais envolvidos com o processo educativo
definindo o que julga-se ser o melhor, o mais adequado e verdadeiro no que diz respeito a
alfabetização e educação de nossas crianças.
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(Re)Inventar a alfabetização: políticas, concepções e práticas
alfabetizadoras

Ana Lúcia Horta Nogueira
FE – Universidade Estadual de Campinas

Resumo: O artigo se insere no diálogo acerca das práticas escolares de ensino da leitura e escrita,
problematizando a (des/re)invenção da alfabetização, como anunciado por Soares (2004b). Para tanto,
a partir de situações de sala de aula e entrevistas com professoras, analisa a especificidade e a
possibilidade de (re)invenção d a alfabetização como trabalho do professor. Transcorridos 15 anos, a
retomada dos fundamentos e dos conceitos de alfabetização e letramento, discutidos no artigo
Letramento e alfabetização: as muitas facetas, mantém-se igualmente atual e necessária,
especialmente diante do teor do debate atual com a introdução do conceito de literacia no debate e da
formulação de políticas públicas, entre as quais, o recém promulgado decreto que institui a Política
Nacional de Alfabetização.
Palavras-Chave: Alfabetização. Trabalho docente. Política Nacional de Alfabetização.

As mudanças conceituais no campo do ensino de língua portuguesa e alfabetização

Em uma perspectiva histórica, é possível apreender as grandes transformações
ocorridas no campo do ensino de língua portuguesa e alfabetização, no Brasil nas últimas
cinco décadas. Dados os limites deste trabalho, nosso recorte se limita ao campo da
alfabetização, sem retomar as transformações históricas e políticas e suas implicações
educacionais.
No Brasil, a perspectiva associacionista no campo da educação e alfabetização, nas
décadas de 1950 e 1960 foi seguida, ao longo da década de 1970, pela vertente do
comportamentalismo skinneriano. As duas perspectivas têm em comum fundamentos
empiristas para explicar o aprendizado da leitura e escrita e estão mais relacionadas às
práticas tradicionais em alfabetização, com ênfase aos domínios perceptivos da aprendizagem,
aos pré-requisitos para alfabetização (maturidade psicológica e prontidão viso-motora), como
um processo controlado pelo professor. O predomínio das tendências empiristas permaneceu
até a divulgação da perspectiva psicogenética, meados dos anos 1980. A partir dos estudos de
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Piaget, Ferreiro e Teberosky demonstraram as hipóteses de fonetização e construção de um
sistema de representação da linguagem (Ferreiro, 1985).
Na década de 80, a publicação das primeiras traduções de Vigotski no Brasil
incrementou o debate acerca dos processos de alfabetização e desenvolvimento da linguagem
escrita pela criança.254 Naquele momento, os estudos desenvolvidos na perspectiva históricocultural encontraram profundo eco nos estudos de linguagem (Geraldi, Franchi, Kato,
Possenti, De Lemos). Desde o final da década de 1970, os estudos de linguagem, graças à
oportunidade de se ―encontrar com obras que recém chegavam aos estudos linguísticos
brasileiros‖, introduziram na ―língua componentes até então considerados da fala‖
(GERALDI, 2014, p.210), estudos em linguística textual, a noção do discurso como objeto de
estudo, o argumento da linguagem como atividade (sígnica e ideológica) constitutiva dos
sujeitos (Círculo de Bakhtin). Tais perspectivas levaram à compreensão da linguagem como
trabalho simbólico coletivo, de natureza dialógica e discursiva, e provocaram deslocamento
significativo nas práticas de ensino de língua e alfabetização (Smolka).
Conforme Geraldi, esta mesma perspectiva conceitual está presente nas propostas de
alfabetização que procuram ―fugir da artificialidade de um exercício para aprender a escrever
para depois escrever‖ (ibid., p.216) e trazem a noção de que o aprendizado da escrita se dá
através das práticas sociais de uso desta forma de linguagem, assim:
Implantar práticas de linguagem na sala de aula é substituir um objeto dado
para estudo (uma gramática tradicional ou não, uma teoria linguística, uma
teoria literária, uma história da literatura) pelo convívio reflexivo com
recursos linguísticos mobilizados na produção ou na leitura de textos, pelo
convívio com a obra de arte verbal e os recursos aí mobilizados. (ibid.,
p.215)

Na segunda metade dos anos 1980, os estudos sobre alfabetização foram fortemente
impactados pela proposição do conceito de letramento, oriundo do campo dos estudos de
linguagem e educação (modelos autônomo e ideológico - Street, 1984). Soares (1998) localiza
em Kato (1986) e Tfouni (1988) as primeiras ocorrências do termo nos estudos brasileiros. A
254

A formação social da mente (1984), Pensamento e linguagem (1987) e Linguagem, desenvolvimento e
aprendizagem (1988), coletânea que inclui o texto de Luria, O desenvolvimento da escrita na criança, bastante
citado por pesquisadores na área e com o qual Ferreiro (2002) dialoga.
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distinção entre alfabetização e letramento elaborada por Tfouni (1998) marca ―o momento em
que letramento ganha o estatuto de termo técnico no léxico dos campos da Educação e das
Ciências Linguísticas‖ (SOARES, 1998, p.15). Kleiman (1995) define letramento como ―um
conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm implicações
importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem
relações de identidade e poder‖ (KLEIMAN, 1995, p.11).
Resguardadas as nuances e polêmicas teóricas, a concepção de letramento vai ao
encontro do entendimento da escrita com objeto cultural, o que implica considerar o processo
de alfabetização como formação do sujeito leitor e escritor a partir da vivência de práticas
sociais nas quais a escrita ganha significação e sentido. Letramento está diferentemente
atrelado à alfabetização: alfabetizar e letrar como ações específicas e distintas, mas
articuladas (Soares, 1998); letramento como prática social/escolar ampla que abarca o
processo de apropriação da escrita, sem discutir suas especificidades (Kleiman, 1995).
Em algumas obras – como Soares e Batista (2005) – o enfoque é para as
questões do processo de alfabetização, deixando o conceito de letramento em
segundo plano tanto do ponto de vista das explicações, discussões e
atividades, quanto do ponto de vista conceitual. [...] Em Kleiman (2005),
ocorre o inverso: letramento é o termo central que abarca o conceito de
alfabetização, mas não há uma discussão específica sobre o processo de
alfabetização do ponto de vista da aquisição do sistema de escrita alfabético.
(BUNZEN, 2010, p.14)

Atualmente, letramento pode ser adjetivado e relacionado a diferentes aspectos –
alfabetizar letrando, letramento individual ou social, letramento escolar, letramento funcional,
perspectiva curricular do letramento, letramento digital, letramentos múltiplos, entre muitos –
trazendo múltiplos e, até contraditórios sentidos. Sem a intenção de problematizar os diversos
sentidos que letramento reflete/refrata, é relevante questionar em que isto implica, tendo em
vista as concepções do professor e a organização do trabalho educativo.
Políticas públicas e implicações educacionais
Sumarizando o percurso histórico apontado acima, ―um paradigma behaviorista,
dominante nos anos de 1960 e 1970, é substituído, nos anos de 1980, por um paradigma
cognitivista, que avança, nos anos de 1990, para um paradigma sociocultural‖ (SOARES,
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2004, p.10). Com relação às práticas de alfabetização, até início dos anos 70, o foco do
processo incidia na aquisição de uma técnica e nas atividades motoras preparatórias, na
escolha de um método (analítico ou sintético, silábico ou global) e de uma cartilha, e foi
progressivamente deslocado para a natureza representacional da linguagem escrita e para
aspectos do desenvolvimento infantil e do uso social da escrita.
As mudanças conceituais acima descritas, implicaram transformações significativas
nas concepções e práticas de alfabetização com o deslocamento de práticas mais
―tradicionais‖, nas quais a criança era vista como mais passiva e dependente de estímulos
externos, para a concepção da criança como sujeito ativo, segundo a compreensão da
psicogênese como construção da representação da língua escrita (Piaget) e da apropriação da
escrita como processo mediado de desenvolvimento cultural da criança (Vigotski). A
emergência da noção de letramento na década de 80 encontrou terreno fértil e contribuiu de
modo decisivo para repensar as práticas de alfabetização.
Embora uma ou outra perspectiva tenha prevalecido em alguns momentos –
empiristas, psicogenética, histórico-cultural – é importante lembrar que nenhuma delas
chegou a ser totalmente hegemônica, ao contrário, elas coexistiram e ecoaram nas práticas e
políticas públicas educacionais, também afetadas pelos conceitos de alfabetização e
letramento, ora opostos e excludentes, ora complementares e integrados. Desde meados dos
anos 1990 até recentemente, as noções de alfabetização e letramento estiveram articuladas e
serviram como referência para a formulação de diversas políticas públicas, de projetos de
formação de professores, bem como para a elaboração de material didático.255
Assim, por meio das inúmeras e diferentes propostas voltadas à formação e atuação do
professor alfabetizador formuladas no âmbito das secretarias de educação estaduais e
255

Entre as políticas públicas implementadas, destacamos algumas referências legais e projetos federais:
Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa, 1997; Parecer CNE/CEB nº 4/2008 - orienta a
organização dos três anos iniciais do ensino fundamental; Lei nº 11.502/ 2007 - institui Sistema Nacional de
Formação de Professores; Resolução CNE/CBE nº 7/2010 - reorganiza e fixa novas Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de Nove Anos, com destaque ao ciclo de alfabetização; Guia do livro didático –
PNLD (desde 2007, elaborado segundo critérios de uma equipe coordenada pelo CEALE/UFMG, a partir da
perspectiva do letramento); Provinha Brasil – MEC-INEP, 2007; Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade
da Educação – MEC, 2010; Portaria nº 867/ 2012 - instituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC). Em nível estadual, trazemos ainda a Resolução SE – 86/2007 - institui o Programa “Ler e Escrever” no
Estado de São Paulo, voltado à formação de professores e elaboração de material didático.
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municipais (algumas delas, inclusive, retomam propostas mais amplas elaboradas pelo MEC),
os estudos na área foram amplamente divulgados e circularam junto aos professores da
educação básica. Portanto, além da formação inicial, graças aos inúmeros projetos e cursos de
formação continuada oferecidos pelos sistemas públicos e privados de ensino, os professores
puderam ter algum contato com a produção acadêmica em pauta. Como parte destes
programas oficiais, diversas propostas e materiais didáticos chegam ao professor que atua na
rede pública de ensino e, em sala de aula, simultaneamente utiliza materiais didáticos e recebe
orientações de diferentes programas.
Mesmo reconhecendo as diferenças entre trabalho prescrito e trabalho real/realizado
(Clot, Bronckart, Machado) e ainda reconhecendo os limites das políticas públicas e dos
cursos de formação continuada para a revisão e transformação das práticas pedagógicas, é
preciso considerar que mudanças significativas aconteceram nas últimas décadas. E para isso,
é indispensável conhecer e descrever a complexidade do trabalho do professor alfabetizador.

Como o professor (re)inventa a alfabetização?
Já no início dos anos 2000, o artigo de Soares alertava para os riscos e equívocos
relacionados à mudança paradigmática no campo da alfabetização, que podem explicar o que
ela denomina como desinvenção da alfabetização, explicada pela disseminação da teoria
construtivista, especialmente a noção de que as crianças constroem o próprio conhecimento e
as hipóteses sobre a escrita, que produziu equívocos e a falsas inferências. Além disso, o
processo de negação dos paradigmas tradicionais relacionados aos métodos de alfabetização
cedeu lugar ao equívoco de que as práticas sociais de letramento seriam suficientes para
alfabetizar as crianças. ―A alfabetização, como processo de aquisição do sistema
convencional de uma escrita alfabética e ortográfica, foi, assim, de certa forma obscurecida
pelo letramento, porque este acabou por freqüentemente prevalecer sobre aquela, que, como
conseqüência, perde sua especificidade‖ (SOARES, 2004b, p.11).
Para Soares, destes dois equívocos decorre a desinvenção e o esponteneísmo das
práticas de alfabetização: em muitos contextos, o processo de alfabetização passou a ocorrer
de forma aleatória, com reduzidas intervenções e sistematizações por parte do professor,
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como se bastasse o convívio com a escrita para dela se apropriar, com a perda da
especificidade do processo de alfabetização (Leite, Collelo, 2010).
E diante do risco da desinvenção da alfabetização, como o professor cotidianamente
(re)inventa a alfabetização? O que seria específico do/no processo de alfabetização?
Para compreender a complexidade do trabalho do professor alfabetizador e analisar
como as mudanças conceituais reverberam em sua atividade, retomamos situações registradas
em uma pesquisa junto ao grupo de professoras alfabetizadoras de uma escola municipal.256
Nas várias dinâmicas propostas pela pesquisa com o grupo de seis professoras dos anos
iniciais do Ensino Fundamental (entrevista inicial, sessões de auto confrontação simples e
cruzada, Clot, 2004, 2010), alguns assuntos foram bastante recorrentes, dentre eles, a escrita e
a correção coletiva de textos.257

Sequência discursiva I
Na entrevista inicial, a professora C (2º ano do EF) descreve como desenvolve a proposta de escrita
coletiva:
C – então tudo tem uma sequência didática... pera aí... eu vou fazer a receita do chup-chup tá...
―então o que que eu tenho que ter crianças? olha... eu tenho que ter funil... o medidor... o saquinho...
as frutas... o lei/... tá...‖ então semana que vem a gente que é essa semana que a gente fechou isso...
então vamos lá... fizemos a receita lá... tá todo o material aqui... vamos colocar... então tudo isso foi
observado... eles participaram... aí que que vem seguido a isso? seguido a isso vem o datashow para
a sala... ―vamos fazer coletivamen::te a receita do chup-chup... porque como é que nós vamos
mostrar essa receita par alguém? se a mamãe quiser fazer em casa? e se o Rodrigo e se eu e se a
professora Beth quiser saber?‖ então sempre a escrita ela é para alguém... eu não escrevo só para...
para memorizar decorar e fazer a letra... o exercício gráfico... NÃO... eu escrevo com uma função...
com um sentido... para dar vida

Ao descrever as situações de escrita coletiva, a professora C aponta o uso do projetor/
datashow como recurso durante o registro de uma receita culinária, realçando uma das
funções sociais da escrita a ser compartilhada e vivenciada pelas crianças: eu escrevo com

256

Comitê de Ética em Pesquisa – Parecer 1.875.566.

257

A transcrição do material áudio e videogravado tomou como referência s normas de Castilho e Preti (1987, p.
9-10). Para preservar os sujeitos pesquisados, os professores são identificados por iniciais C, V, F, e a
pesquisadora, por P.
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uma função... com um sentido... para dar vida. O uso do projetor em sala de aula também é
mencionado pela professora V como recurso para correção coletiva.

Sequência discursiva II
Na entrevista inicial, a professora V (3º ano do EF) descreve algumas dinâmicas de correção
coletiva:
V – aí eu faço tipo... correção de texto sabe? coletiva... ponho no projetor... tem um textinho que
eles escreveram e aí eles... eu digito... por exemplo eu digitei... apareceu um textinho bem escrito até
do Davi sem nenhuma pontuação e a gente trabalhou pontuação pra chuchu... né? vírgula...usar
vírgula... e ele colocou lá... a gente trabalhou a vida no campo... ah... no campo tem isso...
isso...isso... isso e isso... poxa uma oportunidade para trabalhar a vírgula e essa criança não faz uma
vírgula... aí eu pedi pra ele... eu digitei... o texto... entrego um pra cada criança e eles vão pontuar
[...]
V – esse é um jeito... ah... mesmo o texto dele... ele escreveu algumas palavras erradas... ―poico‖ ao
invés de ―porco‖... ―plantação‖... o ―an‖ tem muita criança que usa o ―e‖ ainda...
[...]
V – então... faço assim... as vezes ele lê na frente... enquanto ele está lendo eu estou digitando... já
projetando no computador... aí olha... ―a Clara vai ler o texto dela.. a gente vai eh... corrigir...‖
então... aí ela lê... primeiro parágrafo eu já vou digitando simultaneamente
P – AH QUE LEGAL... QUE LEGAL...
V – fazendo isso... DÁ UM TRABALHO...
P – nossa V... mas é muito interessante isso da criança ir lendo e vocês estar digitando...
V – é... eu gosto...
P – porque... assim... uma série de coisas estão sendo trabalhadas aí né?
V – o que que você acha?
P – AH EU ACHO SUPER LEGAL... o que você acha que as crianças vão trabalhando então?
V – o que eu acho que... que aparece é a questão... ortográfica... a sequência... eh... a sequência de
ideias... a paragrafação... porque sempre tem um que fala que ―ah mas ela está colocando outra
ideia... não tem que ir pra linha nova?‖ que tem um jargão que eu crio que é ― ideia nova... linha
nova‖...
tem um jargão
[...]
V – sim... aí eu fico atrás e vou digitando... e a criança que está lendo está em pé ali...
P – o que eles podem aprender?
V – AH NÃO SEI... ((risos))
P – AH VAMOS PENSAR JUNTO... eu acho que tem...
V – deixo eu ver... deixa eu pensar/
P – uma coisa básica... pra começar... BÁSICA... a relação fala escrita...
V – ah:::... é mesmo
P – então assim... aquilo que eu falo é passível de ser escrito...
V – de ser escrito... É VERDADE... OLHA... não tinha pensando... porque esse é um momento bem
angustiante pra mim... eu faço isso uma vez por semana... às vezes a cada dez dias assim... eu tento
fazer uma atividade de... e agora com livro a gente fez MUITO...
P – que legal...
V – porque a gente tem que corrigir... né?
P – eles te ajudam nessa escrita? Você pergunta assim ―e tal palavra como é que eu escrevo‖?
V – eu pergunto... eu pergunto... eu pergunto... às vezes eu escrevo errado de propósito... aí eles
falam
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Disposição da sala de aula da professora V durante a correção coletiva

Fonte: Arquivo da autora
Quando a professora V fala do uso do projetor como forma de compartilhar a reescrita
de textos das crianças e destaca dimensões da escrita exploradas na atividade (pontuação,
ortografia, paragrafação, relação oralidade e escrita, coesão textual....), a pesquisadora procura
enfatizar a importância desta atividade, questionando o que as crianças poderiam aprender.
Embora seja uma atividade regular em seu planejamento, a professora V não chega a
aprofundar suas justificativas neste momento. Ao final da entrevista, pesquisadora e
professora definem uma data para registrar em vídeo as atividades em sala de aula, registro
que seria visto pela professora para escolher um trecho a ser comentado na sessão de auto
confrontação simples. Quando a pesquisadora retorna à escola no dia marcado pela professora
V, a atividade planejada era justamente a correção coletiva com o uso do projetor.

Sequência discursiva III
Na sessão de auto confrontação simples com a a professora V (3º ano do EF), a pesquisadora retoma
a situação de correção coletiva vídeo-gravada:
P – quando você me contou dessa atividade eu achei super interessante... o que você consegue
visualizar do que está acontecendo ali? o que as crianças estão aprendendo nessa oportunidade?
[...]
V – é... então assim essa coisa da diversidade das ideias porque é quando você trabalha... eu
trabalho com tirinha sequencial também mas quando você trabalha com a tirinha os textos
costumam ficar um pouco parecidos ...é... com o texto livre é essa coisa da diversidade porque cada
um tá selecionando
P – então deixa eu te chamar atenção para uma coisa... olhando essa cena aqui... esquece aquela
sensação que você ficou que eles estavam agitados e tudo... olha que interessante... ele está de mão
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levantada... esse aqui parece que quer falar ... é... está com o dedo apontado
P – esse de mão levantada
V – está até em pé
P – parece que eles não estão prestando atenção mas estão e assim... isso você percebeu?
V – então... isso eu sempre percebo depois... porque assim na hora eu fico tão é... quando... quando
o negócio é... foge muito...
P – olha que legal... parece que ninguém escutou nada mas daí volta (...)
V – volta... volta e depois quando eu falo... converso com eles... volta... né... então assim... é um
pouco cansativo e dá essa sensação mas eu percebo que eles evoluem também
P – é e isso aqui vira um lugar muito importante de aprendizado para eles... porque eles começam é
isso que você falou eles começam a ver a pontuação no texto do outro... é mais fácil olharo texto do
outro e corrigir do que o seu próprio... tomar esse distanciamento e quando vê essa cena assim três
com a mão levantada doidos para falar é muito interessante porque eles estão alí
V – eles querem
P – eles estão alí... tem um foco na atividade que eles não estão simplesmente sentados
[
V – eles estão ativos o problema é que eles estão ativos demais ((risos))
[...]
P – mas que mais V? o que mais que está acontecendo em termos do aprendizado deles... do seu
jeito de ensinar?
V – eu tenho assim por exemplo quando eles fazem texto que não é do texto... livre (...) que é ou
uma sequência... ou um texto... é... que nem eles fizeram a carta... quando eles fazem eu reco/ em
alguns... eu recolho eu pontuo onde tem a... onde precisa pontuar... e eu devolvo para eles
corrigirem... e depois a gente revê... então por exemplo... fizeram lá uma sequência... eu pego o
texto... no dia em que eles fizeram... levo para casa marco... tem situ/... antes eu fazia tudo junto...
pontuação eles sabem que é o quadradinho... tracinho embaixo eles sabem que é ortografia... então
eu fazia tudo isso para trabalhar ortografia e coisa... o risco era que (...)
P – parágrafo
V – é parágrafo... vai precisar de outro parágrafo... e aí eu coloco embaixo às vezes... agora eu tô
fazendo uma coisa que eu não fazia sempre... eu ponho o banco de palavras... eu não dava a pista...
então por exemplo carro eu punha um pontinho onde estava faltando um r.... eu não dava o banco de
palavras
P – que interessante
[...]
V – é... e às vezes eu converso com eles ―olha no texto livre ou em outro texto... você... a gente tem
que tentar colocar aquilo que a gente tá aprendendo a fazer... também...‖ porque daí quando é um
texto que não é um livre que eu pontuo ―não se esqueçam... cada ideia em um parágrafo...
pontuação... leia a história... quando você terminar‖ ah quando eles terminam de escrever mesmo o
texto sequencial (...) é então e eu sempre pergunto ―você já leu o seu texto?‖... ―já‖... ―tá... agora lê
para um amigo‖... tem isso... ele lê... um lê para o outro mesmo no texto sequencial
P – que legal porque é uma forma de rever
[...]
V – é o que eu faço assim por exemplo quando segmenta... quando aglutina né... quando eles
aglutinam eu procuro... quando eu vejo que é algo que está muito acentuado... às vezes a criança
está ortográfica e ainda está aglutinando... às vezes eu peço para escrever no computador... né...
―olha a palavrinha‖... tento trabalhar com conceito mas ―o que que é... a chuva? existe a chuva? o
que que está caindo do céu?‖ ―gota‖... eles falam ―tá... mas como chama?‖ ―chuva‖ ―então o nome é
chuva... onde começa?‖ ―ah... no c h‖ ―então separa alí‖
P – o artigo junto com o nome
V – por exemplo ―ah... como você chama? o Danilo?‖ ―não... chamo Danilo‖ daí então vamos
separar... às vezes o computador eu acho que ajuda nesse... nessa construção
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Logo no início, quando a professora V contou que havia ficado muito desconfortável
com a agitação dos alunos naquele dia, a pesquisadora disse que sua presença com a câmera
poderia ter causado isso e procura mudar o foco da conversa, retomando: o que as crianças
estão aprendendo nessa oportunidade? Juntas, então, professora e pesquisadora assistem o
trecho vídeo gravado, comentando como as crianças estavam atentas e participacam da
atividade, apesar da agitação. Destacam um dos alunos que pergunta sobre uma palavra e,
após o questionamento da professora, responde onde poderia haver um ponto final.
Deste modo, a professora V indica mais alguns aspectos que precisam ser objetivados
e sistematicamente ensinados aos alunos durante o processo de alfabetização (escrita como
registro de diferentes histórias, coerência e coesão textual, palavras repetidas, segmentação
das palavras, ortografia...). No dia desta atividade, três alunos leram sozinhos e um aluno teve
ajuda da professora enquanto outro adulto digitava o texto projetado. Ao longo desta
atividade, ela intencionalmente provoca e pergunta, escreve errado (Sequência II), marca
trechos do texto para mostrar aos alunos. Desta forma, a atividade não se reduz à a correção
do texto, ao contrário, é expandida e se torna, acima de tudo, lugar de ensino.
Em linhas gerais, é possível reconhecer a riqueza e potencialidade das atividades de
escrita e correção como recurso didático para a alfabetização. As intervenções da professora
vão muito além do que poderia ser prescrito ao professor: como já analisamos em outra
oportunidade (Nogueira, 2012), as prescrições dos guias dos livros didáticos sugerem a
simplificação do trabalho do professor, como se o trabalho docente fosse completamente
previsto e correspondesse à simples aplicação das prescrições.

Aluno ao perguntar e apontar trecho na projeção do texto

1495

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Fonte: Arquivo da autora
O trabalho de professoras como estas não se reduz e nem caberia em um método prédefinido. Somente porque cotidianamente observam e acompanham seus alunos, elas podem
(re)inventar
método de alfabetização [que] será, pois, o resultado da determinação
dos objetivos a atingir (que conceitos, habilidades, atitudes
caracterização a pessoa alfabetizada?), da opção por certos
paradigmas conceituais (psicológico, linguístico, pedagógico), da
definição, enfim, de ações, procedimentos, técnicas compatíveis com
os objetivos visados e as opões teóricas assumidas. (SOARES, 2004a,
p.93)

Trecho do texto projetado com destaques feitos pela professora

Fonte: Arquivo da autora
No que diz respeito à especificidade e à (re)invenção da alfabetização, considerando
das práticas de alfabetização explicitadas pelas professoras C e V, é possível dizer que estas
atividades abarcam praticamente todos os aspectos e dimensões da leitura e escrita, integrando
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práticas de letramento à alfabetização, em relações de ensino intencionalmente organizadas,
como processo intensamente mediado, que

se dá por intensos movimentos de análises e sínteses realizados pelas
crianças, por meio de atividades de destrichamento da realidade que organiza
o sistema alfabético, associadas aos sentidos que povoam palavras e textos.
Com diálogos e atividades específica, sentidos obscurecidos são trazidos à
tona, relacionados a características do sistema alfabético. (GOULART,
2014, p.336)

Neste sentido, entendemos que a especificidade da alfabetização requerida por Soares
(2004b) está justamente articulada à complexidade do trabalho do professor alfabetizador,
atento às possiblidades e oportunidades para sistematizar o conhecimento, que planeja e
organiza práticas de leitura e escrita nas quais os alunos podem participar de forma mediada e,
assim, se desenvolver (Vigotski). Deste modo,
o que constitui a profissionalidade de um professor é a capacidade de
pilotar um projeto de ensino predeterminado, negociando permanentemente
com as reações, interesses e as motivações dos alunos, mantendo ou
modificando a direção, em função de critérios de avaliação dos quais só ele é
senhor ou o único responsável, isto é, no quadro de ações das quais ele é o
único ator. (BRONCKART, 2006, p.226-7 – grifos no original)

Em termos do trabalho do professor, apesar da profusão de pesquisas e textos sobre o
assunto, não são raros os momentos nos quais eles ainda se sentem inseguros e
desguarnecidos. A sessão de auto confrontação com as professoras F e V permitem
compreender os coletivos de trabalho como instância privilegiada para o questionamento e a
(re)construção da prática profissional, quando as situações de trabalho são tematizadas,
emergem pontos de vista diferenciados e recursos alternativos.
Sequência discursiva IV
Na sessão de auto confrontação cruzada com as professoras V e F (3º ano do EF), as
possiblidades de revisão textual reaparecem nos comentários após assistirem o vídeo com o
registro da sala da professora V:
F - Eu gostei muito dessa ideia do microfone. E assim, eu uso datashow para fazer pesquisa,
para mostrar coisa, mas como assim, eu não tenho ajudante, sabe? Tem um que quer mostrar
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que ele entende tudo de internet. Eu não posso sair de perto do datashow porque ele vai lá,
mexe e tira. E, num, com, ele é encantado pela luzinha, só fica na frente o tempo inteiro
((acena, demonstrando a ação da criança)), e ele tem que sentar do meu lado e segurando,
porque ele quer ficar fazendo coisa ((imita a criança, demonstrando com as mãos um pássaro
voando)).
[...]
P – Você não quer contar um pouquinho como você estrutura esta correção?
V - Conto. É assim, então, eles fazem o texto livre toda semana. Agora a gente faz dia de
quinta-feira, né? Eles fazem o texto livre e daí, quinzenalmente, eu fazia quinzenalmente e
depois eu dei uma, uma reorganizada e agora eu estou com uma estratégia um pouquinho
diferente. É... eles, eles voltam para fazer esta correção, daí eles vão lendo o texto, eu vou
digitando. Ele lê o texto, eu digito simultaneamente, aí a turma vai interferindo nesse texto pra
fazer a correção, então, é... aí entra a questão da paragrafação, da pontuação. Às vezes não, às
vezes entra a questão mesmo de, de, da, da compreensão mesmo, da coerência, quando o texto
tá / eles vão lendo, né? De tirar as palavras que são repetidas...
F - Eu vi um falando ali ―é blusa de ( ). Você vai digitando igual ele vai falando.
V - É, eu vou digitando igual ele vai falando. Já, já tivemos outros momentos, agora eu vou
digitando igual ele vai falando, né? E, e daí eu vou, vou passando e aquilo vai, vai ficando
visualizado ali. Então, mesmo a criança que não lê, eles querem fazer. Então, às vezes eu... é...
quando a criança não lê, ou eu leio o texto porque, normalmente, a escrita foi mediada...
Após assistir o registro da sala da professora V, F quis saber como ela usa o projetor,
criando a rica oportunidade para conhecer outra forma de utilizar o recurso nas situações de
ensino. Instâncias como esta, que problematizam como os meios e recursos didáticos são
selecionados e organizados pelo professor em sua rotina de trabalho com os alunos, são
fundamentais para a (re)invenção e (re)construção do métier do professor alfabetizador. A
linguagem, no/sobre o trabalho, ―realiza‖ e reorganiza o pensamento, permite desprender-se
da experiência vivida e recriá-la: ―A análise do trabalho se revela como um instrumento de
desenvolvimento da consciência do sujeito quando lhe é oferecida a possibilidade de alterar o
estatuto do vivido: de objeto de análise, o vivido pode tornar-se meio para viver outras vidas‖
(CLOT, 2010, p.223). Assim, o métier do professor alfabetizador é instrumentado e
direcionado por um conjunto de procedimentos e materiais, instrumentos técnico-semióticos
que medeiam sua inserção no mundo do trabalho e das relações histórico-culturais (Vigotski,
Bakhtin).
Para finalizar: O apagamento conceitual e a nova desinvenção da alfabetização?
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No campo dos estudos de alfabetização, mais recentemente, além de alfabetização e
letramento, emerge também o conceito de literacia.258 Ao definir literacia o conjunto de
habilidades da leitura e da escrita (identificação de palavras escritas, conhecimento da
ortografia e dos processos linguísticos e cognitivos de compreensão), passíveis de avaliação e
quantificação, Gabriel (2017) alerta que letramento, alfabetização e literacia se referem a
diferentes aspectos, embora não necessariamente conceitos excludentes.
A recém-publicada Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019), decreto nº
9.765/2019, define literacia como ―conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
relacionadas com a leitura e a escrita e sua prática produtiva‖ (BRASIL, 2019, Inciso VII,
Artigo 2º). No decreto-reforma, o drástico apagamento do conceito de letramento e a ênfase
em literacia, requer uma análise mais profunda e cuidadosa, que será brevemente anunciada
aqui.
O Artigo 3º do decreto enfatiza o ensino de componentes essenciais para a
alfabetização: consciência fonêmica, instrução fônica, fluência em leitura oral, vocabulário,
compreensão e produção de escrita, reiterando os aspectos fonéticos e fonológicos, os
processos cognitivos de codificação e decodificação da escrita, em detrimento de uma
concepção dialógica e discursiva, do processo de leitura como construção de significação do
texto – concepções que têm pautado a formação e o trabalho do professor nas últimas
décadas, aspectos desconsiderados pelo decreto.
No Artigo 8º que preconiza o ―desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos
cientificamente fundamentados para a literacia emergente, a alfabetização e a numeracia, e de
ações de capacitação de professores para o uso desses materiais na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental‖ (ibid., 2019), percebe-se o predomínio da alfabetização
como técnica em detrimento das práticas sociais de leitura e escrita. No decreto-reforma, o
termo literacia é apresentado em oposição e exclusão à noção de letramento, como se os
recursos neurológicos e os processos cognitivos prevalecessem em detrimento dos aspectos

258

Em meados dos anos 1990, período em que o termo letramento foi introduzido no Brasil, o termo literacia
passou a ser usado em Portugal como equivalente a letramento, sendo ambos termos traduzidos do inglês
literacy. Atualmente, no Brasil, o termo literacia não equivale a letramento, mas diz respeito aos processos
cognitivos relacionados à aprendizagem da linguagem escrita.
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simbólicos, discursivos e sociais, reforçando a noção de letramento autônomo, já bastante
criticada por Street (1984).
Diferentemente das políticas públicas relacionadas à alfabetização implementadas nas
últimas décadas (ver nota 3 deste artigo) – com ênfase na formação de professores e marcadas
por determinadas concepções, sem a pretensão de se tornarem hegemônicas – o decreto nº
9.765/2019 institui política nacional baseada em concepção redutora do processo de
alfabetização, como técnica centrada nos aspectos fonéticos e fonológicos e nos processos de
codificação e decodificação.
Isto posto, a partir das contribuições de estudos no campo das políticas e reformas
educativas (Ball, Mainardes, 2011; Gimeno, 2006; Gontijo, 2014), finalizamos levantando
questões que demandam análise mais ampliada do decreto nº 9.765/2019:
- De que forma o decreto contribui para a construção da especificidade e a reinvenção da
alfabetização?
- Como compreender o apagamento das noções de alfabetização e letramento e de décadas
de estudos no campo da educação e linguagem?
- Quais as implicações pedagógicas do rompimento proposto pelo decreto com as
concepções mais dialógicas e discursivas de alfabetização? Qual o risco do fortalecimento
de posturas empiricistas em educação?
- Qual o objetivo e alcance de uma reforma educacional metodológica-curricular
desvinculada de uma análise das condições concretas do sistema educacional?
- Quais as finalidades e a significação política do decreto-reforma, no que diz respeito à
formação, remuneração e condições de trabalho do professor?
- Como o decreto-reforma produz a fragmentação e a redução do conhecimento escolar, e o
regresso às estratégias didáticas mais tradicionais, em nome dos indicadores de
rendimento e avaliações de larga escala?
- Em que medida o decreto-reforma intensifica a política de padronização dos livros
didáticos e dos monopólios das editoras?
- Quais as relações entre o decreto-reforma e o modelo político-administrativo de
financiamento da educação pública?
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A Organização Escolar em Ciclo no Município de Teixeira de Freitas – Ba

Priscila Alves Pereira
Maria Elizabete Souza Couto
Universidade Estadual de Santa Cruz

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre o regime de ciclos como forma
de organização de ensino. A pesquisa foi de abordagem qualitativa e utilizou como procedimento para
a produção dos dados a análise documental dos seguintes documentos: Regimento Escolar Unificado
das Escolas Municipais de Teixeira de Freitas – BA (2011), versão preliminar das Diretrizes
Curriculares Municipais para o Ciclo de Alfabetização (DCMA), bem como a legislação nacional e
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municipal que contempla a organização de ensino em ciclo. A partir dessa análise foi possível inferir
que o ciclo de aprendizagem é a forma que mais se aproxima da organização de ensino na rede
pesquisada, tendo como finalidade garantir o fluxo escolar, minimizar os índices de reprovação e
promover a criação de vagas para matrícula na escola, o que parece continuar sendo os principais
motivos que justificaram a adesão do governo municipal a essa organização do sistema de ensino.

Palavras chave: Ciclo de alfabetização. Progressão continuada. Organização do ensino.

Introdução

Desde o ano de 2014, a rede municipal de ensino da cidade de Teixeira de Freitas,
Bahia optou pelo formato de ciclo de alfabetização para organizar o funcionamento das
turmas de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental259. De maneira geral, essa forma de
organização prevê a progressão continuada dos estudantes no ciclo e tem, como objetivos
principais, garantir o processo de alfabetização e letramento, bem como o desenvolvimento
dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento.
A seguir, serão apresentados os aspectos históricos, legais e conceituais relacionados a
organização escolar em ciclo, bem como a análise dos documentos referentes à implantação
do ciclo de alfabetização no município de Teixeira de Freitas – Bahia e, por fim, as
considerações.

1 Aspectos históricos

Desde o início do período republicano no Brasil, por volta de 1890, quando o sistema
escolar começa a ser sistematizado, o modelo seriado predomina como forma convencional de
organização das escolas. Esse modelo deixou como marcas um alto índice de reprovação que,
por sua vez, só contribuiu para uma imagem negativa da educação brasileira no cenário
mundial, traduzido, por exemplo, em baixos índices de escolaridade. Na tentativa de
equilibrar esse quadro, uma nova forma de organização escolar tem ganhado destaque nas
redes de ensino do país: a organização escolar em ciclos.
259

Resolução nº 001 de 29 de julho de 2014, que dispõe sobre a regulamentação do Ciclo Básico de
Alfabetização no Ensino Fundamental Anos Iniciais e dá outras providências (Teixeira de Freitas – Bahia)
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Segundo Barreto e Mitrulis (2001, p. 103) ―os ciclos compreendem períodos de
escolarização que ultrapassam as séries anuais, organizados em blocos cuja duração varia,
podendo atingir até a totalidade de anos prevista para um determinado nível de ensino‖. Ao
estabelecer uma duração maior do período de aprendizagem, não mais recortando-o ano a ano,
os ciclos mostram-se como uma alternativa viável a um dos grandes vilões da educação
brasileira: a reprovação. Isso é possível porque, em uma organização em ciclos, a reprovação
pode ocorrer ao final de cada ciclo (que compreende um período flexível de anos,
normalmente, entre dois ou quatro) ou, apenas, ao final da etapa de ensino. Isso acontece, por
exemplo, quando o Ensino Fundamental é organizado em ciclos, mas a reprovação só é
permitida no último ano dessa etapa.
A organização escolar em ciclos, como é conhecida hoje, tem seus fundamentos em
experiências vivenciadas desde a época da transição entre a sociedade feudal para a sociedade
capitalista. Sendo assim, os primeiros indícios desse tipo de organização da escola foram
encontrados na França, pós período da Revolução Francesa (1789), justamente em uma época
em que os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade ganhavam destaque em uma nova
sociedade que estava surgindo (SILVA, 2006 apud MAINARDES, 2009). Nesse período, era
interesse dos responsáveis pela educação que o acesso à escola fosse gratuito e oportunizado a
todos. Entretanto, os filhos da classe operária e dos camponeses nem sempre conseguiam
cursar os níveis subsequentes ao ensino primário. Essas crianças representavam uma mão de
obra importante e as condições para prosseguir nos estudos ficavam ligadas à necessidade de
trabalho imposta pelo empregador.

Com esse cenário, é possível perceber que essa abertura da escola não passou de uma
jogada burguesa em que é oferecida aos mais pobres uma possibilidade de continuidade nos
estudos e, consequentemente, de melhoria das condições de vida, mas que, na prática, o
privilégio de continuar estudando ainda ficava restrito à elite da sociedade. Para Mainardes
(2009, p. 24), ―[...] essas evidências históricas são fundamentais para compreender que a ideia
de flexibilização da escolarização, já na sua origem, estava estreitamente relacionada às
determinações econômicas e de classe social‖. Essa premissa que propõe uma nova
organização escolar para atender às demandas de um determinado contexto social, na tentativa
de minimizar a exclusão vivida pelos que são desfavorecidos na sociedade, ainda hoje
permeia as justificativas utilizadas para a implantação do ciclo em uma rede de ensino.
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A flexibilização do tempo de aprendizagem, característica da organização escolar em
ciclos, já estava presente desde o século XVIII, mas é em meados do século XX (entre 1946 e
1947) que a escola em ciclos se apresenta de forma mais substancial. Isso se deu com o Plano
de Reforma Langevin-Wallon. Esse plano foi escrito pelos autores que tiveram seus nomes
incluídos no título da proposta (Paul Langevin e Henri Wallon) e foi criado para uma
reorganização completa no ensino da França, pós Segunda Guerra Mundial. Nesse novo
plano, o ensino contemplava o 1º ciclo, composto por alunos de 7 a 11 anos, o 2º ciclo,
chamado de ciclo de orientação, para alunos de 11 a 15 anos e o 3º ciclo ou ciclo de
determinação, com alunos de 15 aos 18 anos, com os seguintes princípios: ―[…] o princípio
da justiça, a democratização do ensino, a valorização das aptidões individuais, o
desenvolvimento de uma cultura sólida e o aperfeiçoamento contínuo do cidadão e do
trabalhador‖ (MAINARDES, 2009, p. 26). Apesar de nunca ter sido efetivado na prática, esse
plano foi considerado um marco e uma referência para a organização escolar em ciclos, pois
os ideais ali expressos, permeiam ainda hoje documentos oficiais de várias redes de ensino
que optaram por essa organização.
Ainda no cenário mundial, pode-se destacar o Canadá e a Suíça, como apresenta
Mainardes (2009, p. 27), como experiências bem sucedidas da organização escolar em ciclos
e nelas, ―a implantação dos ciclos também foi justificada pela necessidade de se respeitar os
ritmos diferenciados e evitar o fracasso escolar‖. Enquanto estes aspectos indicam uma
preocupação inerente à qualidade do desenvolvimento da criança, com foco nas questões
pedagógicas, no Brasil, pode-se dizer que os aspectos políticos impulsionaram a implantação
dos ciclos. Entre estes aspectos, destacam-se: a diminuição da taxa de reprovação, a garantia
do fluxo escolar e o não desperdício do dinheiro público.
De acordo com os estudos de Mainardes (2007), desde 1930, no Brasil, com a
Reforma Francisco Campos e, entre 1942 e 1946, com a Reforma Capanema, o termo ―ciclo‖
já era utilizado para fazer referência ―ao agrupamento dos anos de estudos‖ (MAINARDES,
2007, p. 53-54). Posteriormente, a literatura apresenta indícios de que em 1958, no Estado do
Rio Grande do Sul, havia uma proposta de organização escolar que priorizava a nãoreprovação entre as séries, característica inerente ao ciclo, mas, só a partir de 1984, com a
implementação do Ciclo Básico de Alfabetização (CBA), no estado de São Paulo, que o ciclo
é validado como forma de organização escolar.
Assim, o regime seriado ganhou forças no Brasil nos anos de 1890 e, mais adiante,
entre 1910 e 1920, as taxas de reprovação já assustavam os governantes. Na tentativa de
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minimizar esses índices, garantir o fluxo escolar e, consequentemente, a existência de vagas
nas escolas, algumas medidas foram tomadas e a mais conhecida foi a promoção em massa.
Essa ação, porém, causou grande debate no meio educacional nas décadas seguintes
(1950 e 1960). Anísio Teixeira e Juscelino Kubitscheck eram ávidos defensores da promoção
automática, usando, como justificativa, que ―a adoção desse novo sistema reduziria a
seletividade da escola e o desperdício de recursos financeiros‖ (MAINARDES, 2007, p. 59).
Além disso, a redução dos índices de reprovação e evasão e a garantia de novas vagas se
somavam às justificativas utilizadas pelos que eram favoráveis à promoção automática.
Nos anos seguintes, o termo ―promoção automática‖ foi evitado pelos que se
propunham a apostar na escola em ciclos. Segundo Mainardes (2007, p. 62), termos como
―avanços progressivos‖, ―organização em níveis‖, ―promoção por rendimento efetivo‖
ganharam destaque. Isso porque o conceito de promoção automática estava ligado à queda da
qualidade de ensino, uma vez que, de acordo com essa ideia, o importante era a aprovação,
independente se o aluno houvesse alcançado a aprendizagem esperada ou não.
Entre 1958 e 1984, o Distrito Federal e estados da região Sul (Rio Grande do Sul e
Santa Catarina), Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro) e Nordeste (Pernambuco)
desenvolveram diversas políticas de não-reprovação entre as séries escolares. Apesar de
diferenças na organização, essas políticas privilegiavam a não reprovação nas séries iniciais
do ensino, buscavam homogeneizar as turmas e, em algumas dessas experiências, eram
ofertadas classes de aceleração àqueles que não conseguiam o rendimento esperado.
Entretanto, essas experiências não tiveram uma longa duração (exceto no estado de
Santa Catarina) e a não continuidade dos programas estava relacionada a vários fatores
(MAINARDES, 2007). Entre eles, destacam-se a forma autoritária de implementação dessas
experiências, a pouca e ineficiente formação oferecida aos professores e a inadequada
estrutura de muitas escolas que prejudicavam a sua organização.
Após tantas tentativas de melhorar os índices de aprovação e garantir a aprendizagem,
foi implantado, em 1984, no estado de São Paulo, o Ciclo Básico de Alfabetização (CBA),
que representou um divisor de águas quanto à política de organização escolar em ciclos, uma
vez que estava ligado à mudança que o iminente governo democrático estava vivendo.
Além de extinguir a reprovação, o CBA permitia o remanejamento e o respeito às
diferenças individuais dos alunos (MAINARDES, 2007). Identifica-se, nessa proposta, uma
preocupação centrada na aprendizagem dos alunos, em detrimento dos aspectos
administrativos e financeiros. É evidente a valorização da ampliação do tempo para aprender,
1506

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

bem como há um cuidado maior com a forma de ensinar, de modo que a criança se torne o
centro do processo de aprendizagem.
Por esses motivos e com a continuidade de funcionamento, a experiência do CBA
influenciou a inclusão da organização escolar em ciclos na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação nº 9.394/1996. A partir desta lei, documentos importantes, como os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), privilegiavam o ciclo como referência na organização do
currículo. Em seguida, outras capitais, como Belo Horizonte (Escola Plural - 1995), Porto
Alegre (Escola Cidadã - 1996) e Belém (Escola Cabana - 1997) passaram a ser referências na
organização da escola em ciclos. Atualmente, o Ciclo de Alfabetização (ou ciclo da Infância),
também, compreende características inspiradas no CBA (MAINARDES, 2007).

2 Aspectos legais

Recentemente, a organização em ciclos alcança um grande número de escolas
brasileiras e, apesar de indícios dessa organização existir desde o final da década de 1950, é
com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos e a inserção da criança de seis anos
no 1º ano que a organização em ciclos ganha destaque no cenário educacional brasileiro.
Na tentativa de atender às demandas das redes de ensino que estavam passando por
adaptações e mudanças no sentido de se adequarem às orientações previstas na lei, o Governo
Federal decide estabelecer a Resolução260 nº 7/2010 com diretrizes para nortear o
funcionamento do novo Ensino Fundamental. Uma das mudanças fixadas pela Resolução, no
Artigo 30, inciso 1, diz respeito à organização dos três primeiros anos dessa modalidade de
ensino em regime de ciclo sequencial ou bloco pedagógico. Ainda, 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.
Este ciclo é denominado como ciclo da infância261, mas, ficou conhecido como ciclo
de alfabetização262 a partir da criação do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade
260

Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de nove anos. (BRASIL, 2010).
261

Parecer n° 4 de 20 de fevereiro de 2008, que orienta sobre os três anos iniciais do Ensino Fundamental de
nove anos (BRASIL, 2008).
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Certa (PNAIC) em 2012. Este programa 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. Além disso, o PNAIC representou uma das principais ações do governo federal na
busca pelo cumprimento da meta 5 do atual Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê
―alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade‖, ou seja, até o 3° ano do Ensino
Fundamental. (BRASIL, 2014).
Atualmente, o desafio presente na meta 5 do PNE (2014) e objetivado por meio das
ações do PNAIC foi motivo de críticas no meio educacional, fazendo referências ao
estabelecimento de uma data de corte para o início e o fim da alfabetização (dos 6 aos 8 anos
de idade), uma vez que essa limitação tende a desconsiderar o desenvolvimento cognitivo e
linguístico da criança que varia a depender de vários fatores (acesso à cultura escrita,
incentivo familiar, ingresso precoce à escola, não acesso à educação infantil, problemas
neurológicos, entre outros). Soares (2016, p. 345, grifo da autora) chama a atenção para ―o
uso do advérbio até, que ressalta que se determina um tempo máximo, não se impõe um
tempo necessário‖. Compreende-se que essa meta pretende garantir que a aquisição de um
direito básico à cidadania, o domínio da leitura e da escrita, seja efetivado por aqueles
pertencentes, principalmente, às camadas populares da sociedade, vítimas de exclusões.
Nesse sentido, é preciso considerar a desigualdade de oportunidades inerente ao
histórico social, político, econômico, cultural e educacional no Brasil e, mais uma vez, Soares
(2016) faz um alerta quanto às

[...] razões de natureza social e política para determinar não propriamente o
término desse processo, mas o nível mínimo de domínio da escrita que os
sistemas devem assegurar às crianças a fim de que tenham condições de
prosseguir em sua escolarização e, sobretudo, em sua formação para a
cidadania, para a vida social e profissional – assegurar a sua entrada no
mundo da cultura escrita (SOARES, 2016, p. 345, grifo da autora).

Dessa forma, definir um período de três anos para que as crianças se apropriem do
SEA é uma maneira de minimizar a desigualdade em relação à autonomia do cidadão em uma
sociedade letrada, ou seja, garantir que, minimamente, as crianças das camadas populares
262

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 (BRASIL, 2012).
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tenham domínio da escrita e da leitura para inserção nas práticas sociais que exigem o uso
dessas habilidades.
Atualmente, com a aprovação da nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC)263, a
proposta contida no documento seria a redução do tempo previsto para a alfabetização de três
para dois anos:
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter
como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que
os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado
ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramento (BRASIL,
2017, p. 55).

Essa ainda é uma orientação nova que demandará um tempo de adaptação das redes de
ensino quanto à organização do ciclo de alfabetização, em relação ao currículo. Percebe-se
que de 2012 até o momento, os sistemas de ensino estão sendo submetidos a várias mudanças
na tentativa de melhorar o processo de alfabetização. Entretanto, a não consolidação de
práticas pedagógicas inerentes a essas mudanças apresenta-se como fator preocupante quanto
à aprendizagem das crianças.

3 Aspectos conceituais
Um ciclo é compreendido como um agrupamento de séries, organizadas de forma que
a reprovação não exista (PERRENOUD, 2004). Esse conceito, inicialmente, parece limitado
em relação à proposta de melhoria da qualidade da educação; proposta essa que é
característica inerente à organização escolar em ciclos. De acordo Silva (2017, s/p), ―utiliza-se
na educação brasileira a palavra ciclo para designar cada um dos níveis em que se divide o
tempo do ensino público‖. Dessa forma, um ciclo alia a proposta de ampliação e
flexibilização do tempo de aprendizagem, bem como mudanças quanto à concepção de ensino
e aprendizagem, currículo e avaliação escolar, ou seja, fatores que vão além da simples
extinção da reprovação.
Os ciclos que compõem o sistema educacional brasileiro podem ser de dois tipos:
ciclos de aprendizagem ou ciclos de formação humana (MAINARDES, 2007). Há, ainda, o
Regime de Progressão Continuada, que é considerado como uma organização em formato de
ciclo e, por isso, suas características são contempladas nesse texto. (MAINARDES, 2007).
263

Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que institui e orienta a implantação da Base Nacional
Comum Curricular.
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Perrenoud (2004, p. 35) parte do conceito de ciclo de estudos para, posteriormente,
definir um ciclo de aprendizagem. Segundo ele, ―um ciclo de estudos é concebido como uma
sequência de séries (ou níveis) anuais formando um todo‖. A partir dessa compreensão, um
ciclo de estudos integra o currículo escolar, de modo que haja um mesmo direcionamento na
proposição das metas a serem alcançadas, das disciplinas a serem cursadas e da forma de
ensino pela qual os professores deverão optar. Seguindo essa lógica, apresenta uma definição
básica que compreende que ―um ciclo de aprendizagem é um ciclo de estudos no qual não há
mais reprovação‖ (PERRENOUD, 2004, p. 35). Esse conceito defende que os ciclos de
aprendizagem promovem uma evolução do sistema escolar como um todo: desde o progresso
do trabalho docente até o respeito aos diferentes tempos de aprendizagem de cada indivíduo.
Segundo Mainardes (2007, p. 73), ―nos ciclos de aprendizagem a organização dos
grupos e a promoção dos alunos baseiam-se na idade dos alunos. Ao final dos ciclos de dois
ou três anos de duração, os alunos que não atingiram os objetivos do ciclo264 podem ser
reprovados‖. Assim, os ciclos de aprendizagem são organizados em períodos mais curtos e
propõem mudanças mais discretas no funcionamento escolar, relacionadas, principalmente, ao
currículo e à avaliação. Além disso, no ciclo de aprendizagem, a reprovação é permitida após
um certo período de estudos, porém, não mais ano a ano, como acontecia no regime seriado.
Já os ciclos de formação ou ciclo de formação humana se apresentam como uma
proposta comprometida com o direito ao desenvolvimento humano (ARROYO, 1999). Nesse
caso, é proposta uma ―mudança na concepção e na prática de educação básica‖, levando em
conta os artigos 2º e 22º da LDB 9.394/96 que asseguram o pleno desenvolvimento dos
educandos como finalidade da educação. Arroyo conceitua ciclo como uma

[...] procura, nada fácil, de organizar o trabalho, os tempos e espaços, os
saberes, as experiências de socialização da maneira mais respeitosa para com
as temporalidades do desenvolvimento humano. Desenvolver os educandos
na especificidade de seus tempos-ciclos, da infância, da adolescência, da
juventude ou da vida adulta (ARROYO, 1999, p. 158).

264

Objetivos do ciclo ou objetivos de final de ciclo, como se refere Perrenoud (2004), podem ser considerados
como pontos de referência que permitem à equipe pedagógica planejar situações didáticas que favoreçam o
desenvolvimento e acompanhamento da progressão da aprendizagem dos alunos ao longo do ciclo. No caso do
ciclo de alfabetização, tais objetivos são conhecidos como direitos de aprendizagem.
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Os ciclos de formação humana têm fundamentos da Psicologia, ―baseiam-se nos ciclos
de desenvolvimento humano (infância, puberdade, adolescência) e propõem mudanças mais
radicais no sistema de ensino e organização escolar‖ (MAINARDES, 2007, p. 73). As
mudanças a que o autor se refere dizem respeito a não reprovação de alunos ao longo de todo
o Ensino Fundamental (ou todo o período que o ciclo durar) e uma nova forma de
estruturação curricular, baseada, normalmente, em projetos temáticos, agrupando os alunos a
partir das etapas do desenvolvimento humano.
Outra forma de organização escolar é o Regime de Progressão Continuada, que
ganhou espaço quando foi contemplado no artigo 32, inciso segundo da LDB 9394/96 que diz
―Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino
fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de
ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino‖ (BRASIL,
1996). Dessa forma, as redes de ensino podem optar pela aprovação dos alunos entre as séries,
garantindo-lhes a participação em processos de avaliação que têm, como objetivo, identificar
o nível de aprendizagem das crianças, sem lhes atribuir uma nota ou outro parâmetro que
fosse indicador de sua aprovação ou reprovação.
O Regime de Progressão Continuada recebe críticas por revelar uma política que:
a) Propõe uma ruptura apenas parcial com o modelo da escola seriada; b)
propõe alterações pouco substanciais no currículo, na avaliação, na
organização da escola, na formação continuada dos professores; c) em
algumas redes parece ter sido implantada com o objetivo de diminuir a
reprovação e evasão e acelerar a passagem dos anos no Ensino Fundamental;
d) tem gerado novas formas de exclusão no interior da escola
(MAINARDES, 2009, p. 66).

Das justificativas apresentadas, a última chama a atenção. Isso porque as outras,
aparecem em diferentes graus nas outras formas de organização em ciclo apresentadas e se
relacionam com os pressupostos que sustentaram a implantação dos ciclos na educação
brasileira. Entretanto, é preciso atentar para as ―novas formas de exclusão‖ que não só o
regime de progressão continuada tem gerado, mas a organização em ciclos como um todo.
Essa exclusão pode ser compreendida, por exemplo, quando se depara com uma quantidade
significativa de alunos com distorção idade/ano que permanecem por mais de um ano na
última etapa do ciclo de alfabetização. Tal situação constitui-se uma ‗bola de neve‘. Parece
que essa condição de aprovar sem que a criança da classe popular adquira os critérios
necessários de aprendizagem vem se constituindo uma nova forma de exclusão.
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De forma geral, os objetivos que fundamentaram a implantação dos ciclos, seja de
aprendizagem, de formação humana ou no regime de progressão continuada, estão
relacionados à diminuição das taxas de reprovação e evasão escolar, à continuidade do
processo de aprendizagem e à melhoria da qualidade do ensino (MAINARDES, 2007), não
sendo uma fase de passagem na escolarização e na escola. Na maioria dos casos de
implantação dos ciclos, o primeiro objetivo relatado recebe maior atenção por parte dos
órgãos governamentais responsáveis e ganha lugar nas pesquisas ligadas às políticas
educacionais, mas não nos processos de aprendizagem das crianças. Assim, o investimento na
melhoria e na qualidade do trabalho pedagógico, em grande parte das redes de ensino, foi
visto como consequência e não como prioridade na educação.

4. Metodologia

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, de abordagem qualitativa, visto que
lidamos com ―o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o
que compreende a um espaço mais profundo de relações‖ (MINAYO, 2002, p. 21). Neste
momento, apresentamos a organização do ciclo no município de Teixeira de Freitas - BA a
partir da leitura da Resolução 001/2014, do Regimento Escolar Unificado e da versão
preliminar das Diretrizes Curriculares Municipais para o Ciclo de Alfabetização.
Para análise elegemos como categoria a organização do ensino em ciclo.
5 O ciclo no município de Teixeira de Freitas – BA

Desde a implantação do Ensino Fundamental de nove anos no município, em 2006, e,
em consequência, a inclusão da criança de seis anos nessa etapa da Educação Básica, que a
rede de ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), vem
fazendo ajustes quanto à sua organização. Isso inclui, não apenas o aumento na oferta de
matrículas, como, também, adaptações das propostas curriculares, espaços, tempos, gestão,
avaliação e formação dos profissionais envolvidos.
De acordo com o documento preliminar que estabelece as Diretrizes Curriculares
Municipais para o Ciclo de Alfabetização (DCMA) no município, o projeto de implantação do
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Ensino Fundamental de nove anos já contemplava o 1º e 2º anos, organizados em formato de
ciclo. Entretanto, na prática, o que estava estabelecido era o regime de progressão continuada
entre essas séries/anos, pois, não havia referência à organização desses anos em ciclo nem
mesmo no Regimento Escolar Unificado (2011).
Ao tratar da organização do Ensino Fundamental, o artigo 50 do referido Regimento
estabelece que ―O Ensino Fundamental com duração de nove anos estrutura-se em 02 (dois)
blocos: anos iniciais e anos finais, com a seguinte organização: I. 1º ao 5º ano, com início aos
6 anos de idade; II. 6º ao 9º ano‖. (TEIXEIRA DE FREITAS, 2011). Não há referência ao
regime de ciclos ou às suas características, havendo a menção a ―blocos‖, fator que permitiria
uma compreensão equivocada de que os anos iniciais do Ensino Fundamental seriam
organizados a partir de dois ciclos (um de 1º ao 3º ano e outro de 4º e 5º anos). Contudo, a
nomenclatura utilizada apenas faz jus à organização pedagógica, a fim de facilitar o
acompanhamento sistemático dos anos que compreendem o Ensino Fundamental.
O capítulo X, que trata da avaliação do processo de ensino aprendizagem, contempla,
no parágrafo 2º do Artigo 91, que, para os alunos matriculados no 1º ano do Ensino
Fundamental de nove anos, ―a avaliação não assume caráter promocional, havendo progressão
continuada do aluno ao final do ano letivo‖ (TEIXEIRA DE FREITAS, 2011). Mais uma vez,
não há clareza na referência apresentada em relação à proposta de organização em ciclos pela
qual o município optou por trabalhar. Em continuidade, o mesmo documento estabelece que a
retenção de alunos só é permitida por desempenho (notas) a partir do 2º ano. Dessa forma, aos
alunos que fazem parte do 1º ano, o critério estabelecido para a retenção era apenas o não
cumprimento de 75% de frequência. Com a regulamentação do ciclo básico de alfabetização
em 2014, essa progressão foi estendida, também, do 2º para o 3º, permitindo a reprovação
apenas ao final do ciclo, ou em qualquer uma das turmas, quando não observada a exigência
de frequência mínima de 75% das aulas.
Considerar apenas progressão continuada como um critério que define o regime de
ciclo é um equívoco que a rede de ensino pode cometer justificada na LDB 9.394/1996
(MAINARDES, 2007). Entretanto, Mainardes (2007) chama atenção às diferenças que se
estabelecem entre essas formas de organização escolar. Na progressão continuada, as séries
(no caso, ano letivo, como é chamado no regime de ciclos) são mantidas e a reprovação deixa
de existir em algumas delas, como do 1º para o 2º ano, como acontecia em Teixeira de Freitas
antes da aprovação do ciclo de alfabetização.
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Já os ciclos, seja de aprendizagem ou de formação humana, trazem consigo alterações,
já especificadas anteriormente, que têm relação quanto ao currículo, avaliação, formação e
organização escolar.
Em 2014, com a Resolução nº 001/14, que o município de Teixeira de Freitas – BA
legaliza a regulamentação do Ciclo Básico de Alfabetização. No seu texto, a Resolução
garante a progressão sem interrupção no ciclo, admitindo a reprovação apenas ao final do 3º
ano ou caso os alunos apresentem a quantidade excedente de 25% de faltas em qualquer ano
do ciclo. Nesse contexto, há uma crítica à progressão continuada, visto que essa organização
apenas está relacionada à diminuição das taxas de reprovação e evasão e ao fluxo dos alunos
durante o Ensino Fundamental. Aliás, é importante lembrar que esses foram os fatores que
serviram de motivação inicial para o surgimento da proposta de ciclos no Brasil e para o
desenvolvimento dos conceitos de eliminação adiada e exclusão branda no interior dos ciclos.
Dessa forma, pode-se pensar que, talvez, a qualidade da aprendizagem não seja a mola
propulsora da organização escolar vigente.
Ainda no documento preliminar que estabelece as diretrizes para o ciclo de
alfabetização (DCMA), é encontrado o percurso vivenciado pela rede de ensino no caminho
para a implantação do ciclo de alfabetização. Essa trajetória contou com momentos de estudo
sobre a organização escolar em ciclos com os coordenadores pedagógicos e professores
alfabetizadores, além de reuniões em parceria com o Conselho Municipal de Educação
(CME), Sindicato de professores (APLB) e representantes do setor pedagógico da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura (SMEC).
Apesar da menção da participação dos professores no processo de implantação do
ciclo, a oportunidade da discussão sobre o tema ficava restrita aos encontros de formação do
PNAIC e nas AC265 (Atividades Complementares). A discussão era conduzida pelo
coordenador pedagógico, como mediador, e, em alguns casos, esse profissional não teria
acesso a momentos significativos de aprofundamento teórico/legal sobre o tema. Assim, a
organização em ciclo é implantada sem a efetiva participação dos professores e esse fator é
evidenciado por meio da fala da maioria dos professores alfabetizadores que atuam na rede.
Finalizada as discussões sobre a implantação do ciclo no município e, apesar de
algumas opiniões avessas à proposta, o Núcleo de Apoio Pedagógico aos Anos Iniciais

265

Atividades Complementares (AC) corresponde ao tempo destinado ao planejamento individual e coletivo
das atividades desenvolvidas na escola, semanalmente.
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(NAPE) encaminhou ao CME o documento que sistematizava a organização do 1º, 2º e 3º
anos em formato de ciclo. Apesar de iniciar o ano letivo funcionando no regime de ciclo,
conforme orientação da SMEC, é em julho de 2014 que a Resolução é aprovada e publicada
pelo órgão competente. Os anos posteriores do Ensino Fundamental no município (4º ao 9º
ano) continuaram funcionando seguindo a lógica do regime seriado.
Embora a organização em ciclos do 1º ao 3º ano seja recente no município, não havia,
até meados de 2016, um documento que estabelecesse as especificidades da sua organização e
funcionamento. É apenas com a adesão ao Pacto Estadual pela Alfabetização na Idade Certa
(PACTO BAHIA), programa da Secretaria do Estado da Bahia, motivada pelo movimento de
ações integradas entre o Pacto Estadual (conhecido como Pacto Bahia) e o Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que é implantado o Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Alfabetização e Letramento (NALFA).
O NALFA é o núcleo responsável pelo acompanhamento das ações relacionadas ao
ciclo de alfabetização no município. Sua criação está pautada na Portaria Municipal nº 28 de
25 de maio de 2016, e tem como objetivo o fortalecimento da política de garantia do direito à
alfabetização com letramento, ou seja, o trabalho do NALFA está diretamente ligado à
promoção de ações que visem o alcance da meta 5 do PNE: alfabetizar todas as crianças até o
3º ano do Ensino Fundamental.
Com a criação do NALFA, foram realizadas diversas reuniões para estudo, discussão e
construção das Diretrizes Curriculares Municipais para o Ciclo de Alfabetização. A proposta
de construção dessas Diretrizes era norteada e supervisionada pelas orientações oriundas da
coordenação regional do PACTO/PNAIC. Durante esse processo, a pesquisadora participou
das reuniões a convite da coordenadora municipal como representante de professores. Na
oportunidade, discutiu-se a necessidade da implantação de ações na tentativa de favorecer o
avanço da aprendizagem no ciclo de alfabetização.
O documento que traz as Diretrizes (DCMA) teria a função de apresentar orientações
gerais para a organização e o funcionamento do ciclo de alfabetização e, para tanto, deveria
contemplar aspectos relacionados a: critérios para ingresso e permanência com sucesso dos
alunos no percurso do ciclo, concepção e organização do currículo, definição das práticas
pedagógicas que serviriam de base à organização do trabalho pedagógico no ciclo,
contemplando os direitos e objetivos de aprendizagem, a interdisciplinaridade e a diversidade,
além do trabalho a partir de sequências e projetos didáticos. Além disso, deveria estar
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presente nas Diretrizes a Matriz Curricular proposta para o ciclo, as especificidades na
organização do trabalho pedagógico por área do conhecimento e o processo de avaliação.
Contudo, apesar dos esforços e envolvimento da equipe responsável pela construção
dessas Diretrizes, o documento não pôde ser finalizado em 2016, como previa a meta da
coordenação regional do PACTO/PNAIC, e, desde 2017, aguarda orientações da nova equipe
de governo, responsável pelo núcleo na SMEC. De acordo com as informações da equipe da
SMEC, não há previsão para a continuidade dos estudos e construção das Diretrizes, nem
mesmo sobre a continuidade da existência e funcionamento do NALFA. Isso indica uma
marca da descontinuidade dos programas em andamento no município, quando se muda a
gestão municipal, que não continua com o processo formativo dos professores alfabetizadores
e, consequentemente, com a política de alfabetização.
Não há, no documento, uma consideração sobre o conceito de ciclo de alfabetização.
A referência indica que o ciclo compreende as turmas do 1º ao 3º ano, buscou-se um conceito
que apresentasse uma definição mais próxima do que se efetiva na rede de Teixeira de Freitas.
Esta foi encontrada no Dicionário do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE).
O ciclo de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental é
compreendido como um tempo sequencial de três anos, ou seja, sem
interrupções, por se considerar, pela complexidade da alfabetização, que
raramente as crianças conseguem construir todos os saberes fundamentais
para o domínio da leitura e da escrita alfabética em apenas um ano letivo
(CEALE, 2007, s/p).

Esse conceito retoma a importância da continuidade dos estudos para que haja
progressão da aprendizagem, no caso, o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita,
bem como das outras áreas do conhecimento. As Diretrizes (DCMA) não indicam o tipo de
ciclo que está sendo organizado no município, mas, partindo dos estudos realizados até aqui e
do conhecimento do funcionamento da rede, pode-se inferir que se trata de um ciclo de
aprendizagem baseado nas seguintes justificativas: o tempo de duração do ciclo é curto (três
anos), há reprovação no final do ciclo (3º ano), há a inclusão do documento que estabelece
objetivos de aprendizagem (descritores) junto a proposta curricular e alterações no processo
de avaliação (valorização dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos).
Compreende-se, porém, que a rede municipal ainda há muito que estudar a fim de que
as características do ciclo de aprendizagem sejam incorporadas por toda a equipe que atua no
ciclo de alfabetização.
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CONSIDERAÇÕES

A partir da pesquisa realizada identificou-se uma compreensão equivocada referente
ao conceito de ciclo. Nem mesmo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município
demonstra um conhecimento aprofundado acerca de qual tipo de ciclo pode ser relacionado à
proposta. De maneira geral, percebe-se que para os professores, o ciclo de alfabetização
representa um regime seriado, sem reprovação. Essa ideia que predomina no contexto local
pouco colabora para as possibilidades de trabalho advindas da organização escolar em ciclo.
O sistema de ensino organizado em ciclo, no município, tem as mesmas bases de
organização parecidas com as demais cidades do país, tendo como finalidade garantir o fluxo
escolar, minimizar os índices de reprovação e promover a criação de vagas para matrícula na
escola (MAINARDES, 2007; FREITAS, 2002), o que parece continuar sendo os principais
motivos que justificaram a adesão do governo municipal a esse movimento. Vale destacar que
essa adesão aconteceu tardiamente, apenas em 2014, quando se compara a realidade da cidade
de Teixeira de Freitas à de outros municípios próximos. Essa situação demonstra a resistência
da rede em incorporar os princípios da organização em ciclos à sua vivência. Atualmente,
apenas as turmas de 1º ao 3º ano estão organizadas no regime de ciclo, enquanto que do 4º ao
9º ano prevalece a seriação. Vale ressaltar que o ciclo de alfabetização passará em breve por
uma reestruturação a fim de se adequar a proposta da BNCC.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento dos Núcleos de Alfabetização
constituídos a partir do programa Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que tem
como responsabilidade a formação continuada de professoras alfabetizadoras, por meio de uma
parceria entre os municípios do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
desde o ano de 2013. Neste sentido, buscou-se identificar se nos municípios do estado do Rio de
Janeiro há políticas públicas que estruturam Núcleos de Alfabetização, como também articular com
este debate as experiências e as práticas de três formadores regionais, partícipes de diferentes polos e
com percursos múltiplos, para organização ou consolidação de tal política. Como referencial teórico,
Cochran-Smith e Lytle (1999, 2002, 2012), discutem a relevância da instituição de comunidades de
aprendizagem e de investigação, além da desprivatização da prática enquanto elementos fundamentais
na constituição da autonomia e criação de políticas públicas.

Palavras-chave: Núcleos de Alfabetização; Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa;
Políticas Públicas.

Introdução

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi instituído pelo
Ministério da Educação no ano de 2012 em todo o território brasileiro, firmando parceria com
estados, municípios e o próprio Distrito Federal, assumindo, deste modo, um regime
colaborativo (CONSTANT, 2018; SOUZA, 2018) com a finalidade de melhorar a
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alfabetização e promover a formação continuada de professores/professoras que atuam nos
primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 3º ano).
No Estado do Rio de Janeiro, em colaboração com os 92 municípios, a Universidade
Federal

do

Rio

de

Janeiro

(UFRJ)

foi

responsável

pela

formação

de

alfabetizadores/alfabetizadoras desde o ano de 2013, intensificando o diálogo entre
professoras/professores, escolas, secretarias de educação e universidade. Na medida em que o
Pacto se insere na Universidade enquanto uma ação extensionista, envolvendo estudantes de
graduação, alcança também a formação inicial de futuros pedagogos/pedagogas, e intensifica
as relações com a sociedade, mais uma vez, fazendo jus à sua função social, formando
profissionais competentes, comprometidos e produzindo conhecimentos que reverberam na
realidade social. Ademais, também mobiliza as práticas de ensino e de pesquisa, posto que
convoca docentes da instituições em parceria com mestrandos e doutorandos a atuarem como
formadores locais e regionais. Assim, se a formação inicial de boa parte dos
alfabetizadores/alfabetizadoras se deu nas escolas normais (antigo magistério) -Ensino Médio
– Modalidade Normal-, com esta iniciativa de deslocamento e interiorização da universidade,
a formação continuada é realizada em parceria com o ensino superior.
Ao longo deste percurso formativo, inúmeros debates aconteceram no estado do Rio
de Janeiro com formadores regionais, formadores locais, coordenadores pedagógicos e,
sobretudo, professores alfabetizadores/alfabetizadoras em uma aproximação entre gestão,
formação, desenvolvimento de pesquisa, além das diferentes autarquias envolvidas. Houve
seminários tanto na capital, quanto nas cidades polo, como eventos formativos nos municípios
que aderiram ao programa (PNAIC/UFRJ), a partir de ações promovidas pelas Secretarias
Municipais de Educação, cujos membros participaram dos encontros formativos,
estabelecendo de forma coletiva ―redes‖ de alfabetizadores/alfabetizadoras (CONSTANT,
2018). Cabe notar que, esse tipo de iniciativa aponta a força e o impacto que o Programa teve
na constituição da autonomia e na percepção da relevância que a formação docente possui no
―chão da escola‖ e na valorização da docência.
Após estes seis anos de programa e passadas muitas modificações e reestruturações,
com o fechamento desse ciclo, surge uma problemática a ser investigada e implementada nos
municípios que aderiram o PNAIC: há Conselhos/Núcleos de Alfabetização no estado do Rio
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de Janeiro? Como e por que instituir Conselho/Núcleo de Alfabetização como política
pública?
Tais indagações são significativas porque se desdobram para a intensificação de uma
política pública de formação que se iniciou na universidade, mas que se fortalece nos
municípios, com a colaboração dos partícipes das mais diversas instâncias.

Conselho/Núcleo de Alfabetização: mapeando políticas no estado do Rio de Janeiro e
outros municípios

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) sugeriu, em 2012 como
política nacional, a criação de ―Conselho ou um Núcleo de Alfabetização que se
responsabilize e discuta as políticas de ensino destinadas ao atendimento das crianças dos
anos iniciais‖ (BRASIL, 2012, p. 9). Ainda sobre o Conselho/Núcleo de Alfabetização, define
que o mesmo pode ser responsável por discutir as propostas educacionais ligadas a Secretaria
de Educação e o monitoramento dos trabalhos que acontecem nas escolas (alfabetização) a
fim de compreender as aprendizagens dos estudantes. Propõe que o Conselho/Núcleo deve:

discutir e analisar as condições de trabalho dos profissionais de ensino,
valorizando o trabalho da equipe; propor à gestão central da rede estratégias
de composição e organização das equipes de trabalho, de modo a garantir
que todos tenham tempo disponível para planejamento, desenvolvimento das
ações e formação continuada (BRASIL, 2012, p. 11).

Uma palavra que marca a construção de Conselhos/Núcleos de Alfabetização é a
―valorização‖ docente, concebendo-o como um profissional que deve ter os direitos de
planejar suas atividades e de participar de formações continuadas assegurados. Com isto,
advém a garantia da ação formativa em serviço, em parceria com Universidade, Escola e
Secretaria de Educação, até porque a:
tarefa do Conselho, portanto, discutir e fazer propostas de organização do
trabalho dos professores, assegurando que estes profissionais tenham:
disponibilidade de tempo para planejar sua prática, coletivamente e
individualmente; para selecionar materiais; para confeccionar recursos
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didáticos; para registrar ações; para criar instrumentos de avaliação e de
registro e utilizá-los; para estudar e participar de atividades de formação
continuada (BRASIL, 2012, p. 11).

Durante este caminho de formação, desde 2013, com as Secretarias Municipais de
Educação, percebemos, enquanto formadores regionais, que, com o PNAIC/UFRJ, as
professoras e os professores alfabetizadores começaram a vivenciar este espaço de formação
continuada, juntamente com a Universidade, possibilitando o fortalecimento da escola,
enquanto um lugar que também constrói conhecimentos, sendo o docente uma figura
indispensável para esta ação (BRASIL, 2012), haja vista que, além da formação para a
prática, há também os saberes da prática e que se desenvolvem na atuação profissional.
Andrade (2014) propõe que o fazer docente contempla três dimensões, a saber: no
âmbito prático, como atividade, por meio da autorização das práticas e gestos escolares;
enquanto habitus profissional, referendado por conta dos fazeres institucionais, em instâncias
menos individuais; ou como ato, atravessado pela responsabilização, comprometimento,
engajamento, reflexão e indagação. Deste modo, a formação deriva de diferentes fontes e
composta pela pluralidade.
Atentando-se a essas multidimensionalidades, a apropinquação entre os sujeitos que
atuam na educação básica e no ensino superior é um modo de investir não só na
profissionalização docente quanto, em seu eco, na qualidade da educação. Ademais, este gesto
democratiza o acesso e a produção de saberes e encurta as distâncias entre os conhecimentos
teóricos que podem auxiliar na prática pedagógica, articulando, deste modo, os saberes
para/na/da prática, posto que, o ensino superior público não se interiorizou suficientemente,
fazendo com que a formação inicial de muitas docentes ocorram nas Escolas Normais.
Neste sentido, pensar a formação continuada de professores/professoras do primeiro
ciclo do ensino fundamental é promover espaços de diálogos, reflexões, teorizações que
possibilitam a troca de saberes, elaboração de conhecimentos e experiências sobre a docência,
com ênfase em práticas alfabetizadoras. Compreendemos que cada município possui suas
especificidades e demandas locais e que, por conta disso, não é possível prescrever ou propor
um modo verticalizado e unilateral, além de que, se outrora o PNAIC/UFRJ buscava
estratégias de interiorização e promovia encontros presenciais, paulatinamente foram
fomentadas iniciativas de ressignificação e apropriação de estratégias e ações políticas
desenvolvidas pelas participantes. É nesse movimento que se potencializa a estruturação de
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espaço-tempos que oportunizam refletir e atuar nas múltiplas interfaces que envolvem os
processos de alfabetização e letramento.
Acreditamos que estabelecer Conselhos/Núcleos de Alfabetização favorece a parceria
entre escola-universidade-secretarias de educação, enquanto entre-lugares de conhecimento,
de modo horizontal, onde cada esfera possui modos de contribuir para o campo da
alfabetização. Ao passo que entendemos que este Conselho/Núcleo deve ser implementado
dentro das Secretarias Municipais de Educação, com a pretensão de garantir a formação
continuada de docentes enquanto política pública, fortalecimento no plano de cargos e
salários, concursos e alcance longitudinal, e não somente como um programa de atuação
localizada e ações estritas.
Para desdobramento e reconhecimento do Conselho/Núcleo de Alfabetização se fez
necessário a realização de um mapeamento, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, nos 92
municípios do Estado do Rio de Janeiro, investigando se existem Conselhos/Núcleos de
Alfabetização, como política pública, após o PNAIC mencionar em suas diretrizes a
construção.
A primeira procura se deu no site de busca Google, utilizando como palavras-chaves:
Núcleo de Alfabetização; Conselho de Alfabetização; Rio de Janeiro; Estado do Rio de
Janeiro; e, Rio de Janeiro. No entanto, não obtivemos nenhum resultado. O segundo
movimento foi acessar o site ―Consultas Públicas‖266 do Governo Federal, usando como
descritores os termos ―Estado do Rio de Janeiro‖ e ―Municípios do Rio de Janeiro‖; e o site
―e-cidadania‖267 a fim de encontrar políticas no estado do Rio que priorizam Conselho/Núcleo
de Alfabetização, mas não obtivemos informações. Ambas as pesquisas salientam o quanto
que no Estado do Rio de Janeiro, segundo os critérios aqui definidos e a nomenclatura
utilizada, não parece haver uma política específica para este fim.
O cenário que nos deparamos no estado do Rio de Janeiro é composto por programas
de alfabetização, uns que permanecem, outros que chegaram ao fim, como por exemplo, o

266 http://www.brasil.gov.br/consultas-publicas

267 https://www12.senado.leg.br/ecidadania
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programa ―Time de Alfabetizadores‖, na capital do Rio de Janeiro. Essas descontinuidades
ratificam a importância da implementação de uma política pública, para que, mesmo em meio
a intempéries e mudanças de governo, a política de Estado permaneça, haja vista que ela deve
estar comprometida com o bem-estar social e a promoção da cidadania e equidade. Assim,
afirmamos que precisamos de políticas para que a alfabetização seja uma continuidade entre
os governos e jamais um fim em si mesma - descontinuidade.
Um adendo que deve ser feito é que o não encontro de informações a respeito não
implica necessariamente na ausência de políticas, mas revela que não há elaboração e
divulgação do que está sendo desenvolvido, ou ainda, outras nomenclaturas podem estar
sendo utilizadas.
Com a finalidade de ampliar esta busca, e assim partir da hipótese que existem
políticas de Conselho/Núcleos de Alfabetização em outros estados do Brasil, fizemos esta
investigação com os dois movimentos descritos anteriormente, mas sinalizando outros estados
brasileiros. Desse modo, encontramos duas políticas no Estado da Bahia, nos municípios de
Barra da Estiva e Canavieiras (Imagem 01), os quais apresentamos o que estas propõem sobre
Conselho/Núcleos de Alfabetização.
Imagem 01: Políticas Públicas sobre Núcleos de Alfabetização/BA

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2019)

A Prefeitura de Municipal de Barra da Estiva, pertence ao Estado da Bahia e
denominou como ―Núcleo de Alfabetização‖ no ano de 2016, após três anos de PNAIC, por

1524

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

meio da Lei Municipal nº006/2016. Estabeleceu no âmbito da Secretaria de Educação a
criação do núcleo, sendo este intitulado como Núcleo Municipal de Alfabetização e
Letramento (Nalfa), apontando o fortalecimento desta política e a garantia do direto da
alfabetização com letramento (BARRA DA ESTIVA, 2016).
Tal política destaca enquanto membros: um representante da Secretaria Municipal de
Educação; um representante da Coordenação Municipal Pedagógica Multiplicadora; sobre os
representantes da Coordenação Pedagógica das Unidades Escolares da Rede Pública
Municipal de Ensino prevê – um representante do conselho municipal de educação; dois
representantes de diretores das escolas públicas municipal de ensino; e dois representantes de
pais da educação básica pública municipal; além de compor este núcleo os representantes de
orientação de estudos da rede pública municipal de ensino e dois representantes de
professores alfabetizadores da rede pública municipal (BARRA DA ESTIVA, 2016). Com
essa composição é possível perceber a pretensão de aliar diferentes foros e convocar agentes
como os pais dos estudantes para o diálogo.
Sobre os objetivos do Nalfa:
[...] realizar estudos, propor e gerir no contexto da prática, conforme
deliberação do Dirigente Educacional do Município, as políticas contínuas
de alfabetização, em consonância com o Plano Municipal de Educação que
possam atender às demandas dos professores e gestores escolares que atuam
com alunos em processo de aquisição da leitura e da escrita e alfabetização
matemática (BARRA ESTIVA, 2016, Art. 9º).

No 10º artigo ao que compete ao Núcleo de Alfabetização, nos chama atenção para
além do acompanhamento, o monitoramento das metas do Plano Municipal de Educação e sua
relação com a qualidade de aprendizagem, como também a mobilização com o Programa
Estadual de Alfabetização na Idade Certa, assim citado no documento, o olhar atencioso que
traz para este debate a articulação com o planejamento docente como prática formativa no
―ciclo inicial‖ e ―complementar a alfabetização‖, com isto surge a parceria entre escolauniversidade-secretaria de educação.
Por outro lado, trazemos o segundo documento encontrado que também se refere ao
Estado da Bahia, como projeto de lei ao município de Canavieiras, no qual há articulações
com a política do município de Barra de Estiva (2016) sobre os objetivos e seus
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desdobramentos, como foi descrito anteriormente, mas ao citar seus respectivos
representantes, Canavieiras amplia a participação para quatro representantes que atuam no
PNAIC no ano de 2017: ―01 (um) do primeiro ano; 01 (um) do segundo ano; 01 (um) do
terceiro ano e 01 (um) da educação no campo; [...]‖ (CANAVIEIRAS, 2017, art. 2º). E, sobre
os representantes da Rede Pública Municipal de Ensino cita a participação de: ―01 (um) do
ensino fundamental séries iniciais; 01 (um) ensino fundamental séries finais; 01 (um)
educação no campo e 01 (um) da educação especial‖ (CANAVIEIRAS, 2017, art. 2º).
Observamos o quanto o município de Canavieiras no entorno desta política de Núcleo
de Alfabetização ampliou o debate acerca deste tema com a representação de outros
segmentos e modalidades de ensino, mesmo não sendo público-alvo do PNAIC, neste caso os
anos finais do ensino fundamental e a educação especial. Mostrando assim o quanto o
percurso educativo está conectado.
Cotejando, cabe notar que mesmo tendo pautas em comum, cada cidade delineou a
política de acordo com suas necessidades e particularidades. Isto se torna patente com o
destaque que a educação rural tem na cidade de Canavieiras, mas que não é um item relevado
em Barra da Estiva. Sendo assim, apontamos a importância da escuta e a compreensão das
demandas locais para a construção de uma política pública.
Por onde começar no Estado do Rio de Janeiro? O que dizem os formadores regionais?
É sabido que já existem, de certo modo, políticas estabelecidas, mas que, infelizmente,
não são postas em prática. Esta é uma preocupação válida, mas devemos salientar que propor
uma política pública pensada com os sujeitos e não imposta, de forma unilateral, já desvia da
ideia de desarticulação com as práticas hegemonicamente instituídas e convoca o
comprometimento dos sujeitos, que, vistos com equidade, têm sua voz escutada e seus
discursos amplificados. Isto porque, no Rio de Janeiro, o PNAIC tem como seus princípios
orientadores a escuta e a amplificação da voz docente, respeitando o lugar de fala (RIBEIRO,
2017). Posto que, ―a linguagem, a depender da forma como ela é utilizada, pode ser uma
barreira ao entendimento e criar mais espaços de poder em vez de compartilhamento, além de
ser um – entre tantos outros – impeditivo para uma educação transgressora‖ (RIBEIRO, 2017,
p. 23). Localizar, visibilizar, amplificar e produzir outros e novos discursos, rompe com uma
estrutura hegemônica de poder e controle e faz com que diferentes enunciados sejam
legitimados, e não mais silenciados.
1526

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Desse modo, se desejamos construir pautas educativas que sejam práticas de liberdade,
é importante que haja diálogo e que, os enunciados propostos pelos sujeitos das ações sejam
fortificados. Afinal o contexto de ensino-aprendizagem da alfabetização e do letramento
impulsiona não apenas a apropriação do sistema de escrita alfabética, mas também, conforme
Foucault (2000), uma posição ocupada sócio-histórica-bio-cultural sob certas condições e que
mobiliza, desejos, sentidos, afetos e visões de mundo.
Nesse sentido, no que concerne às formulações de alfabetização e letramento, o
PNAIC, de modo especial no estado do Rio de Janeiro, corrobora com a perspectiva de que,
esses processos são práticas sociais de significação e expansão de mundos. Com isso, cada
formador tinha autonomia para dialogar e levar para as formações as referências teóricas que
mais lhes parecesse pertinente.
Sendo assim, orientados pelos diálogo entre explanações conceituais e modos de
atuação, tínhamos enquanto princípios da formação continuada a prática da reflexividade, a
constituição da identidade profissional, momentos de socialização, engajamento e
colaboração, voltando-se para o fortalecimento da ideia de ―público‖, seja pela reivindicação
do que é gratuito, seja pelo vigor do que é de ―todes‖, ou seja, republicano, democrático,
distribuído e acessado equanimemente.
Corroborando com essa pauta, os eixos de atuação no Pacto estendem-se em formação
continuada presencial de alfabetizadores e orientadores de estudos, diálogos e fóruns
ampliados virtualmente através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)268,
fornecimento de material didático, acervo literário, obras de apoio pedagógico, jogos e
tecnologias educacionais; avaliações sistemáticas para acompanhar e mapear o alcance do
programa e gestão e mobilização social. Outrossim, por mais que o Ministério da Educação
fornecesse cadernos temáticos, cada polo tinha independência para discutir e abordar os temas
que lhes fosse pertinente. Quando isto ocorria, havia um informe na reunião de Formadores
Regionais, no campus da UFRJ, na capital.
Por meio desse regime colaborativo extensivo, a ideia é repensar as práticas da sala de
aula, aliadas à reflexão teórica e reelaboração das ações, fortalecer a constituição da
identidade docente, por meio do retorno às memórias docente enquanto um sujeito de um
268 http://pnaicrio.org/
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processo mais amplo, procurando auxiliá-los a perceber os trajetos formativos; por tratar-se
de momentos partilhados coletivamente, fortalecer grupos de estudos e o estabelecimento de
diálogos e de parcerias, que se expandam para outros espaços e até mesmo para as redes
sociais virtuais. Para tal, nos encontros presenciais havia momentos de leitura literária, estudo
teórico, atividades práticas, escrita docente, escuta docente e partilha de saberes. Intentando
que essas práticas tivessem como ponto de convergência a ―voz docente‖.
Com a instituição de momentos de diálogo, almeja-se desprivatizar as práticas e
constituir comunidades de aprendizagem e comunidades investigativas (COCHRAN-SMITH;
LYTLE, 1999, 2002, 2012). A comunidade de aprendizagem é um espaço-tempo de encontro
em que os sujeitos estão abertos para indagações e trocas, desvencilhando-se de julgamentos,
pois os partícipes enxergam-se enquanto pares, no processo de ensino-aprendizagem. Por
mais que haja profissionais com diferentes percursos formativos e diversos tempos de
experiência, a ideia é que estes colaborem uns com os outros, estimulando e auxiliando a
reflexão sobre e com a prática coletiva. Com isso, não há uma fixação da posição de quem
―possui o conhecimento‖, mas sim, um constante movimento daquele que partilha seu
conhecimento, ao passo que também o produz e transforma suas experiências.
A sustentação da comunidade de aprendizagem fomenta a construção de significações
locais, em que o gesto de investigação é dos elementos que amalgamam os aprendizados e
desaprendizados. Conforme Cochran-Smith e Lytle (1999, 2002, 2012) programas de
colaboração entre profissionais iniciantes e experientes, parcerias entre educadores de
múltiplos níveis de ensino, encontros presenciais ou virtuais que reconstruam ideias e
experiências a despeito da docência podem se constituir enquanto comunidades de
aprendizagem docente.
Em consonância, a comunidade investigativa contribui para a construção da identidade
profissional, perpassada por questões sociais, culturais e políticas, na medida em que
incorpora professores e pesquisadores, de diversas áreas de conhecimento e experiências
plurais. Nesse processo, é fundamental que não haja discursos e posturas hierarquizadas entre
―peritos‖, ―experts‖ e ―amadores‖. Só assim, tem-se acolhimento e se tece uma outra rede de
saberes cujo ―aprender a ensinar é um processo que dura a vida inteira, de modo que todos
sejam aprendentes -todos abriram seus trabalhos aos outros via desprivatização, para que
todos pudessem aprender com isso‖ (COCHRAN-SMITH, 2012, p. 8).
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Ao publicizar as práticas, emerge a confiança entre pares, que aceita incertezas,
percebe as dúvidas como algo construtivo, que fomenta a possibilidade de aprender, de
amplificar a voz docente e que promove a investigação, de ser um profissional
pesquisador/pesquisadora como uma postura. Assim, a pesquisa em educação torna-se uma
prática colaborativa, realizada com compromisso social, devido ao apoio do grupo de
professores e pares engajados, cujo distanciamento entre teoria e prática são diluídos.
Nesse sentido, os Núcleos de Alfabetização, ao se constituírem como um espaço de
socialização e produção de práticas, possibilitam também a discussão coletiva sobre a gestão
do trabalho docente, como a organização das atividades pedagógicas, das avaliações, dos
planejamentos, dos tempos escolares, do cotidiano das salas de aula, desinvibilizando, assim,
a experiência docente. Ter a prática do professor como ponto de partida das formações
continuadas não significa descartar o aprofundamento teórico necessário, mas, ao contrário,
por meio das marcas do cotidiano escolar é que o movimento pela busca das respostas abre
novos caminhos para se pensar a prática (ESTEBAN; ZACCUR, 2002). Esse movimento
torna-se ainda mais potente quando se é feito coletivamente por meio da troca de
experiências.
Dessa forma, a desprivatização da prática (COCHRAN-SMITH, 2012), ou seja, a
saída do entendimento do ensino como uma prática privada e individual, isolada e solitária,
ocupa um espaço fundamental. Tanto como ponto de partida quanto lócus de chegada, ela
ratifica a importância que a relação alteritária tem na composição das práticas pedagógicas e
constituição identitária.
Deste modo,
professores aprendem quando geram conhecimento local da prática,
trabalhando em contextos de comunidades investigativas, para teorizar e
construir seu trabalho e conectá-lo a questões sociais, culturais e políticas
maiores. Aqui, questões básicas sobre o que significa gerar conhecimento,
quem o gera, o que conta como conhecimento e para quem, e como o
conhecimento é utilizado e avaliado em contextos particulares, estão sempre
abertas a questionamento (COCHRAN-SMITH, 2002, p.9).

Neste entrelaçamento, ―as múltiplas identidades são representações construídas
socialmente, compartilhadas entre pares e por agentes atuando em outros setores da
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sociedade, tensionadas constantemente por dialogismos múltiplos‖ (ANDRADE, 2011, p.11).
No espaço-tempo de reconhecimento, trocas e alteridade, cria-se uma comum-unidade, em
que há divergências, tensões, comprometimento, parcerias, engajamento, colaboração,
perpassadas por questões sociais, culturais e políticas.
Este movimento de potencializar (bons) encontros presenciais é fundamental para
estruturar os Núcleos de Alfabetização, na medida em que vínculos são estabelecidos e os
sujeitos diretamente envolvidos encaminham os rumos e apontam delineamentos dos
desenhos da política. Fomentando assim que os textos legais partam da realidade e emerjam
dos sujeitos, e não sejam impostos e verticalizados. Deste modo, não é pautado o que ―deve
ser‖, mas sim, ―o que está sendo e pode ser aprimorado e fortalecido‖, por meio de apoio
pedagógico, infraestrutura, momentos de troca e de escuta, sobretudo, por tratar-se de uma
política pública de Estado.
Considerações Finais
É fulcral propor uma relação de horizontalidade entre as diferentes instituições
públicas de ensino em seus diferentes níveis (AGUIAR et al., 2018; GOMES; FOUYER,
2018), pois, com a escuta atenta e a disponibilidade para a troca é possível potencializar o
sentido do que é público, a saber, da partilha e usufruto do que é comum a todos os sujeitos.
Pois, só assim, é possível estabelecer uma experiência democrática, haja vista que assegura o
direito fundamental à Educação.
Pensar em qualidade da educação não tem como estar desvinculado de avivar a
profissionalização docente, tanto na indução profissional quanto ao longo da carreira,
reconhecendo a importância e função social, valorizando-os e compreendendo sua atuação
dentro de uma perspectiva cultural e omnilateralidade.
Conclui-se, então, a importância de promover espaços de encontro e de partilha, por
meio da criação de comunidades de aprendizagem e de investigação para pautar os rumos das
políticas públicas e intensificar suas práticas, se inscrevam em outros espaços, se pronunciem
e sejam narradoras de sua prática e de sua história e que compartilhem seus saberes e
indagações em uma comunidade para promover a (des)construção de conhecimentos e
aprendizados docente. Pois, ―a tomada de consciência sobre sua identidade relaciona o
indivíduo com sua memória e sua trajetória. Ela pode permitir haver movimentação dos
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sujeitos em direção a possíveis novos dizeres, que estejam ancorados na consciência da
legitimidade da identidade docente‖ (ANDRADE, 2011, p. 11).
Afinal, são essas docentes que devem orientar e conformar os Núcleos de
Alfabetização, posto que são elas que manejam cotidianamente os saberes da alfabetização e
do letramento.
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A ANA e seus resultados: quando a avaliação conduz e determina a
alfabetização
AXER, Bonnie
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CapUERJ

Resumo: O presente artigo é fruto de minha pesquisa de doutorado em que faço uma reflexão sobre a
alfabetização na sombra de uma avaliação – Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) – que marca
e determina um tempo para ser e estar alfabetizado, especificamente via Pacto Nacional da
Alfabetização pela Idade Certa (PNAIC). A partir do que pesquisei, penso que a avaliação tem
impacto direto no funcionamento da rede política na qual o PNAIC é parte integrante. Digo isso pois
entendo que o Pacto mobiliza e relaciona professores de diversas regiões do país em torno de um
mesmo objetivo - a alfabetização plena- com base no mesmo material pedagógico. É exatamente essa
unidade que mobiliza diferentes práticas, sujeitos, formações, intenções que problematizo via sistema
de avaliação. Assim, chamo atenção, com base nas análises feitas dos materiais do PNAIC e dos
resultados da ANA, para a condução e produção de um currículo nacional da alfabetização.

Palavras-chave: Alfabetização. Avaliação. Currículo
A ANA e seus resultados: quando a avaliação conduz e determina a alfabetização
As avaliações educacionais são, antes de tudo, um julgamento de
valor e carregam concepções que refletem as escolhas sobre o que se
considera importante ensinar/aprender em nossa sociedade.
(Avaliação Nacional da Alfabetização – Documento Básico, p. 13) .
O presente texto é um recorte de minha pesquisa de doutorado, defendida em 2018 em
que problematizei o discurso da idade certa trazido pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC). Para este trabalho faço uma reflexão sobre a alfabetização na sombra
de uma avaliação – Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) – que determina um tempo
para se estar alfabetizado, especificamente no PNAIC.
A partir do que pesquisei em minha tese, penso que a avaliação tem impacto direto no
funcionamento da rede política na qual o PNAIC é parte integrante269. Digo isso pois entendo
que o Pacto mobiliza e relaciona professores de diversas regiões do país em torno de um
269

Entendo na minha pesquisa que o PNAIC, assim como outras políticas tais como: Plano Nacional de
Educação e a Meta 5, a lei de obrigatoriedade dos alunos a partir dos 4 anos, a ampliação do Ensino
Fundamental para 9 anos e a própria ANA se articulam numa rede política.

1533

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

mesmo objetivo - a alfabetização com base no mesmo material pedagógico e curricular. É
essa unidade, esse fio que mobiliza diferentes práticas, sujeitos, formações, intenções que
problematizo via sistema de avaliação. Pois ainda que não se atinja tal representação desejada
– alfabetização plena na idade certa – com base na discussão teórica que faço, a política usa
estratégias para que esta seja desejada, e quem sabe alcançada, e a avaliação é uma dessas
estratégias e mais um fio da rede. Nesse sentido a Avaliação ganha destaque.
Uma das pretensões da proposta curricular do PNAIC foi avaliar as produções
desenvolvidas com as crianças e, portanto, mensurar uma alfabetização e observá-la dentro de
um período esperado. Assim, de certa forma a avaliação determina e confere quem está ou
não alfabetizado. Nesse sentido, apesar de defender o currículo como possibilidade múltipla
de significação, reconheço que existe nas políticas curriculares o desejo pelo controle dessa
significação, e um dos artifícios para tal é a avaliação. Sendo assim, abordo a avaliação como
uma das estratégias que o PNAIC fez uso para cercear os sentidos para alfabetização.
Nessa perspectiva de leitura, a ANA me auxilia no tensionamento de um currículo
prescritivo, que é também o PNAIC, e um currículo como produção cultural no qual acredito,
visto que aposto na produtividade da norma. Quando penso no PNAIC como currículo
prescritivo, faço menção aos cadernos de formação e documentos oficiais dessa política, que a
meu ver delimitam as ações do próprio PNAIC e suas defesas em relação à alfabetização e à
avaliação. Mas essa não é a opção teórica com a qual opero, uma vez que penso ser o
currículo um espaço de produção de conhecimento e cultura, logo, uma produção inesperada e
continuamente movente (LOPES & MACEDO, 2011). Dessa maneira, não há norma que fixe
em absoluto qualquer produção de sentido.
O diálogo com a norma via ANA me permite então tensionar os sentidos para a
própria alfabetização que se colocam em disputa no PNAIC. A necessidade em lidar de forma
não ingênua com tais políticas se faz quando passamos a ter não apenas uma formação
continuada para professores alfabetizadores, mas também processos de regulação que vão
formando uma normatividade e homogeneização inatingível para o que passa a ser chamado
de alfabetização. Por isso o PNAIC não é interpretado por mim apenas como política de
formação de professores, mas também como política curricular, uma vez que os efeitos dessa
formação de professores desemboca na formação e no desenvolvimento dos alunos das
escolas públicas, principalmente, visto que o PNAIC se apresenta e se configura como um
acordo assumido entre os governos federal, estaduais e municipais.
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Tal política está internamente vinculado a uma meta nacional e é avaliado por provas
nacionais como a Provinha Brasil e ANA, que tornam as suas formações entrelaçadas às
políticas públicas e, consequentemente, às políticas curriculares. Desse modo, o Pacto
mobiliza e relaciona atores sociais diversos em torno de um mesmo objetivo: a alfabetização
plena (fazendo uso dos termos dessa política), com base no mesmo material pedagógico.
Mesmo com as divergências existentes a respeito dos conceitos relativos aos
processos de alfabetização e letramento, é possível afirmar que um indivíduo
alfabetizado não será aquele que domina apenas rudimentos da leitura e da
escrita e/ou alguns significados numéricos, mas aquele que é capaz de fazer
uso da língua escrita e dos conceitos matemáticos em diferentes contextos
(BRASIL, 2012a, p. 18).

Sendo a avaliação uma das estratégias de controle dos impactos do PNAIC e da
garantia do direito à alfabetização, é importante destacar que percebo atravessar e disputar no
PNAIC duas concepções diferentes e por vezes complementares de avaliação. Existem dois
caminhos que se entrelaçam em prol da idade certa: de um lado, a enunciação do benefício da
avaliação, sua necessidade e importância para a formação; do outro, a prática da avaliação que
acontece nos materiais do PNAIC e principalmente na ANA, que por vezes parece ter como
principal preocupação somente os resultados. Com esse contexto, percebo na construção
política e pedagógica do PNAIC um discurso de avaliação formativa que disputa com uma
avaliação para o diagnóstico final que consequentemente funciona como uma preparação para
a ANA. Essa minha percepção se dá pela análise dos materiais impressos, dos cadernos de
formação do PNAIC e da ANA e pelas falas e depoimentos que ouvi ao longo dos seminários
que assisti.
Esse delírio avaliativo não corresponde a nada do que é feito no cotidiano.
As crianças têm aprendido, os professores têm aprendido, as crianças têm
sido incluídas. Os alunos inclusos estão sendo olhados de outra forma,
depois da formação do Pacto. Não que sejamos maravilhosas, não, mas
quando a gente senta para estudar as coisas acontecem e infelizmente os
alunos incluídos, por exemplo, são aqueles mais invisibilizados pelas
avaliações externas. Então a gente tem muitos ganhos no Pacto, e eu queira
ouvir da mesa: como a gente vai dar visibilidade a esses ganhos, se pelos
documentos oficiais isso só vai aparecer nos resultados da ANA?
Infelizmente a ANA não nos representa! (Fala de uma professora retirada do
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documentário270 Ela quer falar!, realizado pela coordenação do Pacto
Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa no Estado do Rio de Janeiro).

Há um discurso muito forte da avaliação para a formação tanto nos cadernos do
PNAIC como nos cadernos da ANA, mas na concretização da política, a meu ver, o que
parece é que essa avaliação formativa e processual acaba se tornando uma preparação para o
diagnóstico. Digo isso porque as atividades sugeridas nos materiais, por exemplo, muito se
assemelham com as atividades que foram cobradas na ANA ao final do ciclo de alfabetização.
Assim, a ideia da formação ficou no discurso, nas falas que são repetidas e aplaudidas pelas
professoras alfabetizadoras, embora nos cadernos o que mais se evidenciou foram essas
tentativas de preparação para a ANA.
Com base nos direitos de aprendizagem para leitura e escrita, os instrumentos
avaliativos (fichas e atividades) que o PNAIC começa a apresentar no caderno de avaliação e
depois nos outros cadernos de formação buscam observar os processos de aquisição da escrita
alfabética (análise linguística, discursividade, textualidade, normatividade de leitura, escrita,
oralidade e produção de texto escrito), para então conferir se são alcançados de acordo com as
necessidades que aparecem ao longo dos três anos do ciclo. Após conferidas tais habilidades,
esses instrumentos destacam e classificam quais habilidades precisam ser introduzidas,
aprofundadas e consolidadas, como é possível perceber na ficha que está a seguir.

270

Esse documentário que se encontra tanto no YouTube como no site do ONAC/UFRJ teve a participação de
professoras alfabetizadoras, orientadoras de estudos, coordenadoras locais, formadoras e demais participantes
do programa nos anos de 2013 a 2015.
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.
Figura 1 - Objetivos do ciclo de alfabetização

A partir dos direitos que precisam ser introduzidos, aprofundados e consolidados, os
cadernos de formação sugerem e preparam caminhos para que instrumentos de avaliação da
aquisição da leitura e da escrita, tais como fichas de acompanhamento, ganhem destaque. O
uso das fichas empobrece, a meu ver, o discurso da importância da avaliação e o próprio
entendimento de alfabetização, uma vez que limita toda observação que se faz da turma e dos
alunos em apenas um ―x‖, como apresentado na Figura 1. Não discordo do uso das fichas ou
dos benefícios objetivos que elas podem trazer, mas é preciso chamar a atenção para a
limitação que elas podem instituir. Nesse sentido, penso que a problematização da ficha é
indispensável, apesar de não estar presente nos cadernos.
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Figura 2: exemplo de ficha avaliativa no material do PNAIC
Ainda que a avaliação de ―encerramento‖ de processo de alfabetização aconteça
apenas ao final do 3º ano, com a ANA, o PNAIC vai trazendo instrumentos avaliativos e de
observação dos alunos em cada um dos anos, mas os níveis de dificuldade se ampliam
conforme o ano do ciclo em que a criança se encontra, assim como a complexidade das fichas.
Dessa maneira, com modelos de instrumentos de avaliação para cada uma das etapas, o
PNAIC estrutura os tipos de leitura e escrita a serem desenvolvidas e amadurecidas no
processo da alfabetização ao longo de três anos. Nesse sentido é que percebo a avaliação
formativa perdendo espaço para a avaliação como preparação para um possível diagnóstico
que virá por meio ANA.
Penso que pela necessidade de acompanhamento dos estudantes, que é reforçada a
cada caderno, assistimos à disputa discursiva que envolve a avaliação que o PNAIC desenha,
pois, embora sejam fundamentais a avaliação formativa e os benefícios que ela traz para a
prática docente, também se faz indispensável o monitoramento, seja dos alunos, dos
conteúdos e consequentemente dos professores. Temos então uma disputa de sentidos para a
avaliação que significa a alfabetização, uma vez que, com o discurso da formação, o PNAIC
traz uma série de atividades e fichas que monitoram e preparam os estudantes para a vivência
da ANA, avaliação essa que define quem é ou não alfabetizado; logo, a definição de que
caminho seguir por meio da avaliação é o que define também o que é considerado ser e estar
alfabetizado.
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Figura 3: Sugestão de atividade avaliativa disponível no caderno de avaliação do PNAIC

Figura 4: Questão da ANA disponível em artigo – ―Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA) no contexto do PNAIC: apontamentos de uma pesquisa‖.
Assistimos assim a uma disputa discursiva pela significação da avaliação a serviço de
uma meta – a alfabetização na idade certa. Essas duas concepções e suas disputas não se
fazem presentes apenas no PNAIC; são também contextos da avaliação educacional: a
avaliação para a aprendizagem que possui uma perspectiva diagnóstica e a avaliação de
desempenho que busca resultados satisfatórios via avaliações em larga escala. Ambos são
distintos e por vezes se confrontam, visto que estamos falando de discursos em disputa, um
exterior ao outro – equidade versus meta.
Temos a avaliação como tecnologia de controle e fiscalização, assim como também
processo democrático de participação e formação para os envolvidos. Discursos distintos
atravessados entre si que disputam e significam a alfabetização na idade certa. Essa disputa
entre discursos adversários só reforça a ideia que defendo: a produção curricular e seus
desdobramentos são produção política.
A política de avaliação, como política de Estado, é um discurso que define
critérios que imprimem sentidos às instituições, os quais se materializam em
hierarquias, em resultados, diferenciando as instituições, classificando-as e
categorizando-as. Isto porque avaliar inscreve-se no âmbito do sentido,
articulado em práticas sociais, pertencente a um contexto, integrado ao
sistema de regras, o qual é socialmente construído (...); assim, o sentido da
avaliação é político (CUNHA, 2016, p. 286).
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A avaliação tem se tornado então um instrumento que está ligado à melhoria da
educação; sua centralidade está em mensurar e garantir a qualidade. ―Assim, a atual política
avaliativa vem se legitimando por meio de uma política curricular calcada numa perspectiva
de qualidade pela homogeneidade‖ (MENDES, 2014, p. 28). Com a autora, também trago
essa preocupação com a perda da avaliação para a aprendizagem dentro de um contexto de
exame nacional.
Percebo então, pelos discursos de não representatividade da ANA pelos professores
alfabetizadores, uma defesa de currículo vivo, um currículo vivido no cotidiano do qual as
avaliações externas normalmente não dão conta. Essas falas das professoras se aproximam da
defesa de currículo em ação parece não ter vez frente a estratégias de fixação discursiva como
é a avaliação, uma vez que a ANA, seus testes e seus resultados acabam por estruturar,
controlar e quantificar uma meta específica - alfabetização na idade certa.
Acredito que o foco da alfabetização não deveria ser exclusivamente no resultado
final, mas toda a relação no ensino-aprendizagem para identificar e se aproximar do que se
aprendeu e quais foram as dificuldades para pensar o ensino a partir disso. Mas, com base nas
análises que fiz sobre o PNAIC e suas ações, creio que essa preocupação perde espaço quando
a cobrança da ANA chega, por exemplo. Penso, portanto, que a ANA é um ponto de
articulação importante nessa política e na condução da alfabetização nacional, principalmente
por ser mais um mecanismo de controle de sentido e de ações.

1. O imPacto da Avaliação na Alfabetização Nacional
A avaliação como estratégia eficiente de controle curricular, alimentando sua faceta
prescritiva, constitui o currículo, o PNAIC e, consequentemente, o desejo pela avaliação
reguladora. Assim a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é apresentada pelo
programa do PNAIC como uma das ferramentas à disposição do professor para monitorar as
aprendizagens das crianças. Trata-se de uma avaliação externa que tem como principal
objetivo medir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e
escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas,
segundo informações do seu site via Inep271. Essa prova é um dos instrumentos usados pelo
MEC para acompanhar a eficácia do Pacto, por isso é aplicada ao final do 3º ano – final do
271

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana
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ciclo para o PNAIC. A mesma foi aplicada em 2013 e 2014 e em 2015 a mesma foi cancelada
por não haver tempo hábil para análise dos dados, segundo o site do PNAIC. Em 2016
tivemos a terceira e última edição da ANA, pelo menos com essa nomenclatura, visto que em
2018, no governo Temer a mesma foi extinta e incorporada ao Saeb e avaliará o final do ciclo
de alfabetização de dois anos, como defendido pela Base Nacional Comum Curricular.
Além dos testes de desempenho, que medem a proficiência dos estudantes em leitura,
escrita e matemática, a ANA apresentou também, pelo menos em sua primeira edição, outras
informações contextuais, tais como: indicadores de nível socioeconômico e formação docente
da escola. Segundo o site da avaliação e seu livro base, a ANA possui como principais
objetivos:
1. Avaliar o nível de alfabetização dos educandos no 3º ano do Ensino
Fundamental;
2. Produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino;
3. Concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das
desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas
pelas diretrizes da educação nacional (http://portal.inep.gov.br/educacaobasica/saeb/sobre-a-ana).

Dessa forma, a ANA, sendo uma avaliação externa, reúne testes de desempenho que se
dividem entre Matemática e Língua Portuguesa. Os testes destinados a aferir os níveis de
leitura e escrita são compostos por vinte questões – dezessete itens objetivos de múltipla
escolha e três itens de produção escrita. No teste de Matemática, são vinte itens objetivos de
múltipla escolha. Estamos falando, então, de uma prova com quarenta questões que são
divididas em dois dias, um para a Língua Portuguesa e outro para a Matemática. Além desses
testes destinados aos alunos, a ANA inclui ainda questionários para professores e gestores que
devem ser respondidos online com a intenção de coletar informações sobre infraestrutura,
formação de professores, gestão escolar e organização do trabalho pedagógico.
Com esse contexto, penso que a ANA tenta apresentar uma imagem convincente de
qualidade, visto que é uma avaliação externa, um exame nacional que tenta retratar a situação
da alfabetização no país em cada ano em que é aplicada, ainda que ao mesmo tempo
―denuncie o fato de ser apenas uma imagem, um instrumento que não a garante‖ (MENDES,
2014, p. 20). Mantendo o diálogo com Mendes (2014), acredito que temos uma prática
curricular contestada e atravessada continuamente por um modelo de avaliação – falando
especificamente das avaliações em larga escala – que sitia de certa forma a autonomia docente
e até mesmo escolar, na medida em que se tem claramente uma tentativa de fixação de
significação acerca da alfabetização, por exemplo, ainda que seja impossível. ―A marca de
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uma ausência de autonomia, já que a mesma está sitiada, pela avaliação que estabelece ordem
e delimita fronteiras, separa o legítimo do ilegítimo e dá autenticidade ao currículo‖ (p. 19).
No estudo da tese e deste trabalho destaco a autonomia docente ameaçada por uma
produção curricular endossada pela avaliação, visto que ambos, PNAIC e ANA, delimitam
maneiras de ser e estar alfabetizado. Assim, a falta de uma qualidade na alfabetização que
constitui a política curricular do produz uma demanda de alfabetização plena que, além de
provocar a perda de autonomia docente via avaliação, mantém na fantasia do controle a busca
por uma presença, mesmo que esta nunca se dê, pois todos os sinais apontam para a sua
ausência – a política nacional da alfabetização por exemplo.
Sendo então a ANA uma avaliação censitária que é aplicada a todos os alunos
matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental em escola pública que possui acordo
assumido com o PNAIC, esta ―serve, portanto, para pautar a definição de políticas públicas
que busquem a melhoria da alfabetização‖. Dessa maneira, com seus resultados, ―espera-se
que as redes de ensino e o governo estabeleçam estratégias de melhoria nos processos
educacionais, visando o ciclo de alfabetização‖ (site Todos pela Educação. Disponível em:
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/30848/perguntas-e-respostas-o-que-e-aana/, acessado em julho de 2017).
Segundo os materiais da ANA, essas estratégias de melhoria deveriam ser pensadas
levando em consideração tais resultados, e para tanto as escolas têm acesso a um Boletim
Escolar com os resultados finais disponibilizados pelo Inep, além de um Painel Educacional,
uma ferramenta ainda não presente nas avaliações externas do país, que apresenta
informações gerais e contextuais do cenário educacional das unidades da Federação e dos
municípios brasileiros, o que a meu ver é mais um mecanismo de monitoramento do direito à
educação.
Sendo assim, entendo a divulgação dos resultados da ANA como mais uma estratégia
de controle da política que pretende uma alfabetização nacional; por isso trago a partir de
agora um breve histórico dos resultados desde 2014, pois julgo importante para o desenho que
ela faz da alfabetização esperada.
A primeira ANA ocorreu no ano de 2013, e a discussão sobre sua implantação e
resultados, a meu ver, se faz importante para olharmos os caminhos traçados no projeto
curricular e de formação de professores. Os primeiros resultados foram divulgados em
setembro de 2014 e tiveram como objetivo planejar ações junto aos municípios, bem como
definir a metodologia específica para atender à demanda de aprendizagem dos alunos
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(BRASIL, 2014c). Os resultados não foram tão favoráveis, segundo o que foi divulgado na
mídia em geral, mas possibilitaram o monitoramento da meta 5 do Plano Nacional de
Educação (PNE), que estabelece a alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano em
2024. Os dados de 2013 não foram divulgados na íntegra – apenas as médias de leitura e
matemática por nível, e o MEC afirmou, segundo o site Todos pela Educação, que a aplicação
de 2013 serviu de ―teste do instrumento‖.
A segunda edição da ANA aconteceu em 2014; trouxe resultados melhores, segundo o
site do MEC. Tais resultados indicaram que 77,8% das crianças possuíam nível adequado de
leitura. Esse percentual é a soma dos 34% que se encontravam no nível 2, dos 32,6% no nível
3 e dos 11,2% no nível 4. Complementarmente, 22,2% das crianças estavam no nível 1 de
proficiência em leitura. O resultado de 2014 também mostrou que a porcentagem com nível
adequado em leitura é superior aos indicadores de proficiência em escrita e matemática. Foi
divulgado no mesmo ano um relatório que faz a comparação entre os anos de 2013 e 2014 e
mostra também como tais níveis foram quantificados.
Faço uso dos gráficos disponibilizados no observatório do Plano Nacional de
Educação (PNE) referentes ao ano de 2014 para perceber o ―(im)pacto‖ do PNAIC na
educação avaliado pela ANA. Em 2012, início do PNAIC, tínhamos 44,5% e 30,1% de
aprendizagem adequada em leitura e escrita, respectivamente. Em 2014, os números são
77,8% e 65,5% em leitura e escrita. Embora longe da meta de 100%, há uma melhora dos
resultados.

Figura 5: Observatório do PNE com os resultados da ANA de 2014
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Vela destacar que em 2015 houve uma moção das universidades envolvidas no PNAIC
que resultou numa carta aberta divulgada na Anped onde havia a defesa do PNAIC, em
detrimento da ANA, visto que seus resultados estavam sendo usados para a discussão acerca
da não eficiência de tal política. Dessa maneira, o fórum das universidades públicas
participantes do PNAIC prestou esclarecimentos sobre o funcionamento e insuficiência de tal
avaliação, principalmente a partir da divulgação dos resultados da ANA.
Esse uso dos resultados da ANA para o qual a carta aberta chamava atenção ajuda a
problematizar a divulgação de possíveis fracassos que por vezes não evidenciam todo o
processo de formação dos professores via PNAIC, mas principalmente o processo de
alfabetização dos alunos envolvidos. Segundo a coordenadora do PNAIC-UFRJ, as
universidades eram contra a ANA justamente pelo uso indevido de seus resultados.
Ressalto que os resultados finais da ANA que endossam a preocupação com a
aprendizagem ficam disponíveis apenas para as escolas e podem ser analisados pelas equipes
pedagógicas e suas gestões, além do Inep. Mas as porcentagens dos níveis de proficiência
para leitura e escrita, assim como para matemática são acessíveis para domínio público via
painéis educacionais presentes no site do Inep, que se dividem pelos estados e seus
municípios.
No painel divulgado em 2016, além das informações da ANA, havia ainda os últimos
resultados da Prova Brasil, a fim de fazer um panorama mais amplo. As principais
informações disponibilizadas nesse Painel Educacional são: Trajetória, Contexto e
Aprendizagem. Trata-se de um painel que tem a intenção clara de monitoramento da
Educação pública nos estados e seus municípios, o que se dá por meio de medições. Em
relação à Trajetória, as medições levam em consideração a quantidade de matrículas de alunos
que frequentam a escola, suas (re)provações e taxas de abandono. Para o Contexto, temos a
medição do nível socioeconômico, que é classificado em: baixo, muito baixo, médio baixo,
médio, médio alto, alto, muito alto. Tais indicadores são calculados com base na escolaridade
dos pais e da posse de bens e contratação de serviços pela família dos estudantes.
Entretanto, os indicadores e resultados que se fazem interessantes para este trabalho
são os que falam da aprendizagem especificamente, que são apresentados em uma escala de
proficiência composta por níveis progressivos e cumulativos. Apesar de parecer estar diante
de dados frios, esse instrumento chama a atenção em suas entrelinhas para o processo de
aquisição da escrita que não ocorre em etapas lineares. De acordo com o nível em que as
crianças se encontram, conclui-se se estão ou não alfabetizadas.
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Figura 6: Painel Educacional referente aos anos de 2015 e 2016
Fonte: http://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard
Vale destacar que com tais ferramentas, que vão além dos testes de desempenho, a
ANA propõe fazer uma análise das condições de escolaridade que esse estudante teve, ou não,
para desenvolver esses saberes. Interessantes proposta e estratégia, mas confesso que não
consegui perceber essa análise, uma vez que os resultados da ANA que são expostos se
concentram, a meu ver, no desempenho dos alunos. Logo, não sei ao certo até que ponto tal
panorama da situação educacional do país se faz presente como problematização da própria
política.
Além dos painéis, há também a divulgação de gráficos, que ficam disponíveis no site
do Inep, no observatório do PNE, no próprio relatório da ANA 2016 e no material de
divulgação da Política Nacional da Alfabetização, que será mencionada mais à frente.
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Figura 7: Diagnóstico ANA 2016 - material da Política Nacional da Alfabetização

Com base nesses níveis de aprendizagem e sua divulgação é que, a meu ver, os
discursos de falta de qualidade na alfabetização vão se construindo. Como exemplo disso,
chamo a atenção para a evidência que é dada aos possíveis fracassos escolares que passam a
ser atrelados a uma alfabetização precária e que parece não levar em consideração os outros
aspectos que compõem o Painel Educacional. Sendo assim, trago algumas chamadas de
notícias que reforçam essa prática.

Figura 8: Reportagem publicada no site G1
Fonte: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/09/nao-sao-historias-de-sucesso-dizministro- sobre-dados-de-alfabetizacao.html.
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Figura 9: Reportagem no jornal O Globo, de 26/10/2017
Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/catastrofe-nacional-dizem-especialistassobre-resultados-da-avaliacao-nacional-de-alfabetizacao-21991860

Com esse panorama, as avaliações externas, ao medir os níveis de alfabetização e
letramento, por exemplo, se comprometem de forma tensa a medir se a alfabetização de
crianças de oito anos de idade está plena ou não. Digo tensa porque, com o aparato teórico
que venho apresentando, essa medição será sempre precária, mas os rumos que seus
resultados podem vir a tomar podem vir a significar e fixar um entendimento para
alfabetização que, por mais incompleto que seja, movimentará tal política. Nesse sentido,
penso que esse tipo de tratamento para com os dados construídos a partir da ANA reforça, por
exemplo, o discurso sobre a antecipação da alfabetização (envolvendo a Educação Infantil) e
redução do ciclo para dois anos, na última versão da BNCC. Embora tal política e seus
discursos não sejam desenvolvidos aqui, é interessante observar como essa estratégia mobiliza
e movimenta um currículo nacional para a alfabetização.
Segundo a ministra da Educação interina, Maria Helena Guimarães de
Castro, os resultados da ANA justificam o posicionamento do MEC em
antecipar a alfabetização para os dois primeiros anos do Ensino Fundamental
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O documento está em
discussão no Conselho Nacional de Educação (CNE) e prevê, seguindo o
Plano Nacional de Educação (PNE), que o aluno deve estar alfabetizado no
3º
ano
(trecho
da
matéria
disponível
em
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mais-da-metade-dos-alunosdo-3-ano-do-fundamental-tem-nivel-insuficiente-em-provas-de-leituramatematica-21989592#ixzz4x1f0KKuF).

Apesar da posição do MEC com os resultados fora do esperado, das notícias
sensacionalistas e de seus desdobramentos em relação ao retrato de um resultado negativo da
alfabetização do país ―conhecido‖ a partir da ANA, não há abalo nem enfraquecimento, a meu
ver, da demanda pelo exame. Ainda que ele evidencie os fracassos da política, é parte
constitutiva e necessária para que tal política permaneça existindo.
Essa movimentação constante da política, essa disputa incessante por uma hegemonia
impossível acerca da idade certa da alfabetização, por exemplo, traz à tona novamente a
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necessidade de controle do que pode vir a ser significado como alfabetização por professores,
estudantes e programas de formação. Esse controle do significado de alfabetização parece ser
o caminho da qualidade que as políticas atuais de centralização curricular desenham e
defendem. Mas, concomitantemente com a garantia de uma qualidade (entre tantas), também
reduz a escola e seu papel social, pois produz um discurso de fracasso escolar que gera essa
necessidade de controle num constante ciclo vicioso. Assim, ―conserva-se a generalização,
que facilita que ideias como qualidade, equidade e eficiência, estruturantes do sistema de
exames estandardizados, recebam significados diversos, segundo os contextos em que são
enunciadas‖ (ESTEBAN; FETNZER, 2015, p. 79).

Figura 10: Reportagem do site G1, acessado em 25/10/2017
Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/mais-da-metade-dos-alunos-de-8-anos-da-redepublica-tem-conhecimento-insuficiente-em-matematica-e-leitura-diz-mec.ghtml

Segundo a chamada da notícia do G1 e a notícia divulgada no site do MEC em 25 de
outubro de 2017, os resultados da ANA de 2016 revelaram que 54,73% dos estudantes acima
dos oito anos, faixa etária de 90% dos avaliados (ainda que a prova seja aplicada no 3º ano),
permanecem em níveis insuficientes de Leitura. Com essa porcentagem, os alunos se
encontram nos níveis 1 e 2272 (elementares). Ainda segundo o MEC, na avaliação realizada
em 2014 esse percentual era de 56,1%. Outros 45,2% dos estudantes avaliados obtiveram
níveis satisfatórios em Leitura, com desempenho nos níveis 3 (adequado) e 4 (desejável). Em
2014, esse percentual era de 43,8.

272
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Dessa maneira, ―De acordo com a ANA, os níveis de alfabetização dos brasileiros em
2016 são praticamente os mesmos que em 2014. O desempenho dos estudantes do 3º ano do
Ensino Fundamental matriculados nas escolas públicas permaneceu estatisticamente
estagnado na avaliação durante esse período‖ (site do MEC). Com a divulgação desses
resultados, o MEC anunciou então (no mesmo dia) a criação da Política Nacional da
Alfabetização que já se encontra em vigor no governo atual e que
implementará programas e ações voltados à promoção da alfabetização
baseada em evidências científicas, com a finalidade de melhorar a qualidade
da alfabetização no território nacional e de combater o analfabetismo
absoluto e o analfabetismo funcional, no âmbito das diferentes etapas e
modalidades da educação básica e da educação não formal. (DECRETO Nº
9.765, DE 11 DE ABRIL DE 2019).

A meu ver, parece ser um PNAIC reorganizado. Com criação de uma secretaria de
Alfabetização, apoio para o professor com um assistente, monitoramento via avaliação e
formação continuada, ―a principal iniciativa da Política Nacional de Alfabetização é um
programa de apoio aos estados e municípios, às turmas do primeiro e segundo anos, com
materiais didáticos de apoio, de acordo com a escolha dos estados e municípios‖, explicou a
ministra substituta do MEC, Maria Helena Guimarães.
Apesar de não dar conta, neste trabalho, dessas políticas outras que se aproximam e
começam a se consolidar no presente governo, chamo a atenção, com a breve apresentação da
Política Nacional de Alfabetização, para o uso que se faz dos resultados não satisfatórios da
ANA. Não é possível afirmar que tal nova política venha em decorrência apenas dos maus
resultados, mas sua divulgação se vale desses resultados ruins para ganhar força na
divulgação e até mesmo no discurso de sua necessidade para a garantia do direito à
aprendizagem e alfabetização, como podemos ver na notícia: ―Com o objetivo de combater a
estagnação dos baixos índices registrados pela Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA),
o Ministério da Educação lançou, nesta quarta-feira, 25, a Política Nacional de
Alfabetização‖ (site G1 Acesso em 27 de outubro de 2017).
Porém, penso que, para que todos tenham o direito à aprendizagem, não é preciso
significar uma educação única ou comum. O discurso do comum a todos endossa uma lógica
de homogeneização em prol da democracia e da justiça social. Assistimos, assim, a um direito
à aprendizagem virando dever de escolarização – alfabetizar-se até uma idade mínima
exclusivamente com base em um modelo. A demanda do direito à aprendizagem vem atrelada
ao direito ao conhecimento, que passa a ser uma escolha das políticas.
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Dessa forma, a enunciação do PNAIC, como política prescritiva de currículo faz
emergir da ANA ―processos ambivalentes de um discurso hegemônico para avaliação‖
(MENDES, 2014) e para um currículo da alfabetização, uma vez que entendo os textos
curriculares como compositores da política de avaliação. Percebo, mais uma vez, a busca pela
qualidade, que passa a ser assegurada pelo currículo e mensurada pela avaliação. Assim, ―o
trabalho das políticas passa a ser detectar, definir e informar‖ o que falta para que o direito à
aprendizagem e à alfabetização seja garantido (CUNHA, 2016, p. 116).
A avaliação então, se revela como
mecanismo de controle‖ dos tempos, dos conteúdos, dos processos, dos
sujeitos, e dos resultados escolares. O estabelecimento de uma avaliação
nacional pressiona no sentido de homogeneização curricular, pois todos os
alunos e alunas devem ter acesso a conteúdos iguais para que tenham ―as
mesmas oportunidades‖ num processo de avaliação padronizado. A dinâmica
da sala de aula está limitada aos procedimentos que possam favorecer a
produtividade (ESTEBAN, 2012, p. 12).

Para a autora as avaliações em larga escala não dão conta de evidenciar os sucessos
escolares que acontecem no cotidiano, por isso é necessário considerar que a grande
exposição de resultados indesejáveis contribui para a invisibilidade de experiências positivas,
como também destacou uma das formadoras do PNAIC na fala que trouxe no início deste
trabalho. Vivenciamos com a ANA e com outras políticas curriculares tais como a BNCC
uma ampliação de exames de larga escala aprofundando os mecanismos de controle. Dessa
maneira, a avaliação da aprendizagem é substituída pela mensuração do que pode ser daquilo
que pode ser conferido por um teste aplicado em todo o território nacional.
Vale lembrar que a prova não mede o que concebe o sistema educativo,
produção de conhecimento; como poderia então ser a chave para sua
modificação ou melhora? Tem sido apenas elemento de uma política de
regulação por pressão da prática docente, em que a pontuação nas provas
adquire status de qualidade (MENDES, 2014, p. 90).

Há, segundo a autora, um aprisionamento curricular, pois os discursos das avaliações
externas engessam a escola e definem o conteúdo escolar como treinamento da leitura, da
escrita e do cálculo (p. 85). Apesar das tentativas de enquadramento e apagamento das
diferenças, as enunciações híbridas do cotidiano escolar impossibilitam tal apagamento. Ao
ser comum, ao tentar homogeneizar as ações, acaba por despolitizar a educação, pois não
considera os contextos histórico, social e cultural, ainda que eles emerjam. Assim, a tentativa
de garantia do direito à aprendizagem e à alfabetização traz consigo entraves curriculares,
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uma vez que o conhecimento e a forma como é oferecido e avaliado são uma escolha política
das políticas curriculares.

Considerações finais
Com base nos apontamentos e no caminho teórico trilhado, vou desenhando um
entendimento de que a fantasia pelo controle da significação do processo de ensinoaprendizagem liga currículo e avaliação, ainda que no jogo político as possibilidades de um
sujeito subjetivado jamais sejam apanhadas pelo cálculo, pela testagem ou pela avaliação
(CUNHA, 2016, p. 119). Concordo com a interpretação de que o sujeito e seu nível de
alfabetização – para fazer uso dos termos do PNAIC – não podem ser apanhados via exame.
Sendo assim, a ANA não poderá ser reduzida a um instrumento para medir e
classificar alunos, escolas e professores, mas deverá possibilitar a verificação
das condições de aprendizagem da leitura, escrita e matemática no âmbito do
ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental (BRASIL, 2013, p. 14).

Ainda que, em nome da justiça social, tenhamos a tentativa de garantia de
conhecimento comum, o PNAIC garante apenas a escolarização, o direito ao acesso, mas não
consegue garantir de fato a aprendizagem, uma vez que esta passa a ser mensurada pela
avaliação externa, que não atende a todos em sua ineficiência.
Uma vez mais estamos imersos(as) na tensão entre continuidade e ruptura,
que se traduz no dilema entre manter, com algumas reformas superficiais, a
perspectiva quantitativa da avaliação ou redefinir o percurso no sentido de
construir uma perspectiva verdadeiramente democrática de avaliação. Este
dilema nos coloca diante da indagação: o que está efetivamente sendo
privilegiado no atual debate sobre avaliação? (ESTEBAN, 2012, p. 11).

Com base na leitura da eficiência precária da avaliação ao analisar o processo de
ensino-aprendizagem, apoio-me em Esteban (2012) para trazer mais uma problematização:
como a avaliação externa, especificamente a ANA, está conduzindo o que está sendo de fato
privilegiado no debate da alfabetização difundido pelo PNAIC? Em nome da qualidade da
alfabetização, planos e projetos estão sendo elaborados e constituídos em forma de políticas
públicas.
Se o PNAIC é uma política que produz fechamentos para os sentidos de currículo da
alfabetização, penso ser a ANA um dos mecanismos políticos desses fechamentos ou, pelo
menos, uma estabilização dos entendimentos sobre alfabetização. Nesse sentido, argumento
que a avaliação no PNAIC e especificamente a ANA são mais um ponto discursivo que fixa
sentidos em torno da alfabetização e, ao paralisar, movimenta o que passa a ser chamado e
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entendido como alfabetizado ou não. A partir da intenção primeira de garantir o direito à
leitura e escrita, tanto o PNAIC como a ANA se estruturam e caminham juntos apesar de suas
divergências para desenharem um currículo nacional e comum tensionado pelos índices,
resultados e avaliações únicas.
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Currículo na Alfabetização: Concepções e Princípios do Pacto Nacional
Pela alfabetização na Idade Certa
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Priscila da Rosa Lescano Dias
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD/MS)

Resumo: Este estudo tem o objetivo de analisar quais os discursos sobre currículo e alfabetização vem
servindo de base para a organização do programa de formação continuada de professores denominado
de Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Para isso desenvolveu-se uma pesquisa
qualitativa, de cunho documental, onde elegeu-se como objeto de análise o Caderno 1 do PNAIC
intitulado de Currículo na Alfabetização, publicado pelo Ministério de Educação em 2012, destinado
aos professores alfabetizadores. Constatou-se que embora a autora do caderno traga toda uma
trajetória sobre aspectos que envolvem a história do currículo e dos métodos de alfabetização,
defende-se uma proposta baseada em um currículo que toma a criança como agente central do seu
processo, priorizando seus direitos de aprendizagem. No que diz respeito às teorias de alfabetização os
estudos sobre o letramento e os de base psicogenética são tomados como protagonistas, em detrimento
dos antigos métodos de alfabetização.

Palavras-chaves:Currículo. Alfabetização. PNAIC
Introdução

A preocupação com a alfabetização das crianças matriculadas no ciclo de alfabetização
tem passado por mudanças significativas desde os anos 80 no Brasil. Apesar de inúmeras
alterações no que tange as teorias e metodologias de aprendizagem produzidas através desses
estudos, ainda encontramos ações tradicionais no fazer pedagógico dos professores
alfabetizadores.
O alto índice de crianças que não estão plenamente alfabetizadas no final da
escolaridade, conforme mostram os resultados das avaliações externas Avaliação Nacional de
Alfabetização (ANA) e Prova Brasil aplicadas nos alunos de 3º e 5º anos,causam preocupação
não só aos gestores, mas aos governantes de todas as esferas.
As avaliações externas medem a qualidade do ensino ofertado pelas instituições
educacionais, o que causou uma maior preocupação por parte dos gestores e profissionais da
educação no que se refere às notas expostas para toda sociedade. Esses números mostraram
um caminho de fracasso e insucesso no que se refere à aprendizagem da leitura, e escrita.
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É que as análises e discussões sobre a qualidade da alfabetização básica têmse feito, entre nós basicamente sob duas perspectivas: ou se buscam os
fatores determinantes da qualidade da alfabetização, ou se busca aferir essa
qualidade, por meio da avaliação dos resultados do processo de ensino e
aprendizagem da língua escrita. Numa e noutra perspectiva, está sempre
presente o pressuposto de que sabemos com clareza a que nos estamos
referindo, quando falamos em ―alfabetização‖. (SOARES,2007, p.48)

Dessa forma o governo federal na busca de melhorar a qualidade de alfabetização das
crianças matriculadas nos três primeiros anos do ensino fundamental estabeleceu parcerias
com estados e municípios e criou políticas públicas que visem melhorar a qualidade da
aprendizagem desses estudantes, consequentemente mudar a realidade apresentada nas
últimas duas décadas de fracasso escolar e má alfabetização existente em nosso país.
Diante disso foi implantado e implementado o Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC), um programa de integração entre os governos: federal, estadual e
municipal instituído pela portaria nº 867 de 4 de julho de 2012. Suas ações e suas diretrizes
gerais em cumprimento a meta 5 do Plano Nacional de Educação –Lei N°13.005/2014
de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino
fundamental.
Art. 1º Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa,
pelo qual o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais,
distrital e municipais de educação reafirmam e ampliam o compromisso
previsto no Decreto no 6.094, de 24 de abril de 2007, 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
(BRASIL/MEC, 2012a, p.22)

Publicado pelo Ministério da Educação no ano de 2012 tem como objetivo principal a
alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática até o 3º ano do Ensino Fundamental, para
isso baseiam-se na formação continuada oferecida aos professores alfabetizadores atuantes
nos 1º, 2º e 3º anos do Ensino fundamental, bem como das classes multietapas e
multisseriadas, bem como, distribuição de material de suporte pedagógico(Plano Nacional do
livro Didático – PNLD-, Plano Nacional da Biblioteca na Escola– PNBE-, jogos
pedagógicos).
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Buscamos na presente investigação analisar o caderno 1 unidade 1 ano 1 publicado no
ano de 2012 que está organizado a partir de três textos : Currículo no ciclo de alfabetização:
princípios gerais; Concepção de alfabetização e Avaliação no ciclo de alfabetização, no
seguimento ―compartilhando‖ trata-se dos direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização
em Língua Portuguesa e sugestões de instrumentos de registros avaliativos da
aprendizagem273.
Priorizamos, neste estudo, a análise do primeiro e segundo texto Currículo no ciclo de
alfabetização e Concepções de alfabetização: O que ensinar no ciclo de alfabetização,devido
à sua importância e a necessidade de compreensão do discurso do PNAIC referente a esse
assunto e efetivação na prática pedagógica do professor alfabetizador, sendo que esta é uma
demanda necessária e atual, discutiremos as questões que acompanham essa temática há
muitos anos: Como é abordado o currículo? Que variáveis precisam ser consideradas? Qual o
papel do professor na efetivação do currículo?Quais os métodos são defendidos como os mais
eficazes na alfabetização? Como consolidar os direitos de aprendizagens da criança?
Essas questões permearam as propostas de formação oferecida pelo PNAIC, no
período de 2013274a 2018, ainda acompanham pesquisas recentes e favorecem o trabalho
voltado para a garantia do direito principal da criança que é o de aprender e desenvolver-se
integralmente.
Nossa pretensão não é aqui responder essas questões tão poucas esgotá-las, mas
discutí-las e contribuir para essa necessária reflexão, para isso, essa pesquisa documental, de
cunho qualitativo, trata-se de objetivar e analisar o discurso empregado nesse caderno 1
unidade 1 ano 1do PNAIC de 2012, enquanto política educacional contextualizando por meio
da discussão sobre o currículo e as implicações desse nas práticas de alfabetização.

273

No primeiro ciclo do PNAIC, de 2013 a 2014, os professores alfabetizadores receberam formação
em Alfabetização em Língua Portuguesa, na segunda etapa do ciclo, de 2014 a 2015, receberam formação em
Alfabetização Matemática. O terceiro ciclo, foi desenvolvido de 2015 a 2016, retomou os conceitos de
alfabetização e letramento, além de abordar as demais áreas do conhecimento, com o objetivo de promover a
educação integral das crianças, todos os materiais utilizados até este ciclo foram distribuídos pelo MEC. No
último ciclo 2017/2018 as ações do programa foram ampliadas, além dos professores alfabetizadores,
passaram a participar do programa professores da Educação Infantil, articuladores e mediadores do Programa
Novo Mais Educação. A proposta neste ciclo, foi de flexibilizar a autonomia das redes, assim o MEC não
encaminhou materiais como nos anos anteriores. Porém os materiais anteriores continuaram tendo papel
importante e constituíram como suporte para as formações.
274

Apesar do caderno 1 ano 1 unidade 1 ser do ano de 2012 as formações iniciaram-se no ano e 2013
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A pesquisa tem como interlocutores os seguintes autores: Soares (2007) que aborda a
questão da alfabetização, Kleiman (1995) que discorre sobre a prática social da
escrita/letramento, Ferreiro e Teberosky (1984)precursoras dos estudos sobre a psicogênese
da língua escrita,Hernandez; Sanguita (2010) defende a relação da vida com a sociedade e da
teoria com a prática,Moreira; Candau (2007)e Goulart (2001)que estudam as teorias
curriculares.
Este artigo além da introdução se organizará em três outras seções: a primeira
abordará a questão das concepções e princípios do currículo, a segunda tratará a questão do
direito de aprendizagem de todas as crianças, a terceira seção tecerá conclusões a respeito do
que foi investigado.

Currículo na alfabetização: concepções e princípios
De acordo com os estudos sobre a teoria curricular o currículo é uma construção
histórica e cultural e não pode ser apenas limitada à listagem de conteúdos. Moreira e Candau
(2007) afirmam que:
À palavra currículo associam-se distintas concepções, que derivam dos
diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como
das influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado
momento. Diferentes fatores socioeconômicos, políticos e culturais
contribuem, assim, para que currículo venha a ser entendido como: (a) os
conteúdos a serem ensinados e aprendidos; (b) as experiências de
aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; (c) os planos
pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; (d)
os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; (e) os
processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização
(MOREIRA; CANDAU, 2007, p.18)

Dessa forma não é justo apenas levar em consideração uma faceta do tema em questão
e ignorar as variadas dimensões que ele abrange. A autora dos textos que analisamos
Currículo na alfabetização: concepções e princípios; Concepções de alfabetização: o que
ensinar no ciclo de alfabetização é Eliana Borges Correia de Albuquerque que é graduada em
Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (1989), mestrado em Psicologia Cognitiva pela
Universidade Federal de Pernambuco (1994) e doutorado em Educação pela Universidade Federal de
Minas Gerais (2002). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Linguagem, atuando
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principalmente nos seguintes temas: alfabetização, letramento, formação de professores, leitura e escrita
na Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.
Para ela, falar sobre currículo abre discussões acerca de conhecimentos escolares,
culturais, procedimentos e relações sociais, afirma que ―a escola é a instituição oficial
responsável pelo ensino da leitura e escrita‖ (BRASIL,2012b, p.6) e que ao longo dos anos
vêm assumindo diferentes papéis.
[...] as diferentes práticas de alfabetização vivenciadas ao longo da nossa
história estariam relacionadas a mudanças de naturezas didáticas e
pedagógicas no ensino da leitura e da escrita, decorrentes de diferentes
aspectos-desenvolvimento cientifico em diferentes áreas, contexto
socioeconômico, organização escolar, desenvolvimento tecnológico,
mudanças pedagógicas (material pedagógico, livros didáticos etc.)
(BRASIL, 2012b, p.6).

A forma com que o currículo é abordado neste caderno não tem como objetivo
delimitar conteúdos a serem trabalhados em determinada ano escolar, mas fomentar
discussões e colaborar com o reconhecimento de princípios para firmar o trabalho do
professor, bem como das experiências escolares necessárias para a construção da identidade
da criança, pois:
A função da escola não é só transmitir ―conteúdos‘, mas também facilitar a
construção da subjetividade para crianças e adolescentes que se socorrem
nela, de maneira que tenham estratégias e recursos para interpretar o mundo
na qual vivem e chegar a escrever a sua própria história. (HERNÁNDEZ;
SANGUITA2010,p.16)

Os professores têm papel fundamental nesse processo, visto que são eles que
diariamente colocam em prática, através de suas ações, as ideias propostas e apresentadas no
currículo. Se de fato, os educadores estiverem envolvidos na elaboração do currículo,
perceberiam as ações que mais se aproximam de sua prática, colaborando com mais
comprometimento.
Apesar disso, a autora lembra que esses conceitos de currículo eram diferentes em
outras épocas, as discussões até meados da década de 80 referiam-se aos conteúdos a serem
abordados, a questão da prontidão (habilidades necessárias), aos métodos mais eficazes...,
neste período o erro deveria ser evitado, os textos eram desconexos, não tinha relação com a
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vivência da criança e o objetivo era apenas curricular, pois acreditava-se que todos aprendiam
de igual forma.
[...] o trabalho com a linguagem nessa primeira etapa de escolarização era
repleto de atividades que levavam as crianças a desenvolver habilidades de
coordenação motora e discriminação auditiva e visual, esses exercícios
envolviam entre outras, a identificação e o traçado de letras e sílabas
isoladas. (BRASIL, 2012b, p.8).

O professor nesse processo era o executor de propostas curriculares elaboradas por
outros especialistas, visto que era o detentor do saber, preparava a criança com exercícios de
prontidão e aplicava atividades de repetição.
Dessa forma, até os anos 70, a concepção de alfabetização era a tradicional, baseada
nos métodos sintéticos, analíticos e mistos. A criança era submetida a exercícios de prontidão,
memorização e inúmeras atividades de cópias sem sentido. O conhecimento era controlado
pelo professor, para escrever a criança precisava seguir a ordem, primeiro aprender letras,
sílabas para só depois escrever palavras, no caso dos métodos sintéticos e o inverso, no caso
dos métodos analíticos
É nesse cenário que surge um termo utilizado pela autora ―o daltonismo cultural‖ que
se refere a uma forma de enxergar todos os estudantes da mesma forma sem valorizar as
diferenças e que deve a todo custo ser evitado, pois é responsável por mais segregação na
educação.
No texto, a autora tece uma crítica aos antigos métodos de alfabetização,
considerando-os defasados. De acordo com Marzola (1995, p. 186) ―as mudanças no sistema
de ensino apresentariam, então, duas funções, à primeira vista contraditórias: a de preservar e,
portanto, de conservar a sociedade e, ao mesmo tempo, a de promover a melhoria.‖
Conforme Marzola as modificações no sistema educacional acontecem para
acompanhar os avanços da sociedade.
É importante salientar que é direito da criança o acesso ao mundo da leitura e da
escrita que não pode ser ignorada. Segundo a autora do caderno em análise: ―Aprender a ler e
escrever é um direito de todos que precisa ser garantido por meio de uma prática educativa
baseada em princípios relacionados a uma escola inclusiva‖ (BRASIL, 2012b, p. 05).
Em meados dos anos 80, surgem os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky que
voltam os olhares para a criança como um ser pensante, provido de cultura e que traz para
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nossas salas de aulas toda uma bagagem de conhecimentos sociais que precisam ser
valorizados pelo professor. A psicogênese da escrita é uma teoria psicológica que aborda
como os alunos se apropriam da escrita alfabética.
Nessa direção, um currículo multicultural implica em propostas curriculares
inclusivas que compreendem as diferenças e valorizam os alunos em suas
especificidades, seja cultural, linguística, étnica ou de gênero, o que amplia o
acesso à alfabetização a um maior número de crianças, além de respeitar os
seus direitos de aprendizagens. (BRASIL, 2012b, p.15

A forma com que o currículo é abordado neste caderno não tem como objetivo
delimitar conteúdos a serem trabalhados em determinada ano escolar, mas fomentar
discussões e colaborar com o reconhecimento de princípios para firmar o trabalho do
professor, bem como das experiências escolares necessárias para a construção da identidade
da criança, pois:
A função da escola não é só transmitir ―conteúdos‘, mas também facilitar a
construção da subjetividade para crianças e adolescentes que se socorrem
nela, de maneira que tenham estratégias e recursos para interpretar o mundo
na qual vivem e chegar a escrever a sua própria história. (HERNÁNDEZ,
1998, p.16)

Os professores têm papel fundamental nesse processo, visto que são eles que
diariamente colocam em prática, através de suas ações, as ideias propostas e apresentadas no
currículo. Se de fato, os educadores estiverem envolvidos na elaboração do currículo,
perceberão as ações que mais se aproximam de sua prática, colaborando com mais
comprometimento.

Alfabetizar e letrar: Os direitos de aprendizagem da criança no ciclo de alfabetização
Como a autora destaca no caderno analisado, aprender a ler e escrever é um direito de
todos e precisa ser assegurado através de práticas educativas que garantam os direitos de
aprendizagem da criança. Da mesma forma, a Meta 5 do Plano Nacional de Educação/PNE
(2014) prevê que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, fator esse que
demanda das instituições de ensino, currículos inclusivos, que garantam os conhecimentos
escolares, metodologias desafiadoras e práticas que favoreçam as relações sociais.
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A criança tem, no início do Ciclo da Alfabetização, o direito de ―aprender a
ler e a escrever‖, em situações com a mediação do professor e em situações
mais autônomas, para que possa, no final do Ciclo, chegar ao ―ler para
aprender‖ e ―escrever para seguir a escolarização‖, o que significa uma
evolução necessária, como estudante e cidadã. (BRASIL, 2012b.p. 6)

Porém são incontáveis as adversidades para que a criança possa se alfabetizar e ter
domínio do código da leitura e da escrita durante o período do ciclo de alfabetização.Para
garantir esse direito, gestores e educadores precisaram rever suas propostas pedagógicas,
reexaminar a rotina escolar e o espaço que a criança está inserida e os professores
alfabetizadores precisaram refletir sobre suas práticas pedagógicas.
Dessa forma:
[...] ainda que entendida no seu sentido mais restrito, a alfabetização implica
a capacidade de atribuir sentido ao que foi lido e de produzir textos para
atender a diferentes propósitos de interação. Desta forma, as crianças, nos
dois primeiros anos do Ciclo de Alfabetização compreendem o sistema de
escrita alfabética e, no terceiro ano, têm esse processo consolidado, para que
possam continuar seus estudos e participar da vida em sociedade, de forma
qualificada. Espera-se que os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento relativos aos eixos de oralidade, leitura, produção de
textos escritos e análise linguística sejam ampliados e consolidados ao longo
de toda escolaridade dos alunos com as complexidades que cabem a cada
momento. (BRASIL, 2012b, p. 58).
O currículo precisa de atividades planejadas, consistentes e integradas que possibilitem o
protagonismo infantil, para que a criança se aproprie do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). Visto
que esse conhecimento é condição básica para entendimento e produção pela criança de textos orais e
escritos com independência, uma vez que a escola constitui-se um lugar de interação da com a
linguagem e de construção da sua identidade

Por muitas décadas os métodos de alfabetização tradicionais eram considerados os
mais apropriados para a alfabetização das crianças, no entanto, os altos índices de retenção e
abandono nas turmas de alfabetização, forçou pesquisadores e os professores alfabetizadores a
repensarem suas teorias e práticas pedagógicas, a fim de melhorar a qualidade de
alfabetização e diminuir os índices de retenção.
Nas suas pesquisas Ferreiro e Teberosky (1985) contribuíram para esse
aperfeiçoamento, visto que apenas ensinar a decodificar o código escrito não estava sendo
suficiente para a escola. Professores alfabetizadores precisaram enxergar a criança como
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sujeito ativo de sua aprendizagem, o saber precisava partir do real e o currículo ser encarado
como uma construção social e cultural. Conforme Albuquerque:

Com a difusão dos trabalhos da Psicogênese da Língua Escrita, vimos nascer
um forte discurso contrário ao uso dos tradicionais métodos de alfabetização e
a defesa de uma prática que tomasse por base a teoria psicogenética de
aprendizagem escrita. Pregava-se a necessidade de possibilitar que as crianças
se apropriassem do Sistema de Escrita Alfabética a partir da interação com
diferentes textos escritos em atividades significativas de leitura e produção de
textos, desde a Educação Infantil. (Brasil, 2012b,p.17)

Dessa forma Soares corrobora:
É que a concepção psicogenética alterou profundamente a concepção do
processo de aquisição da língua escrita, em aspectos fundamentais: a criança,
de aprendiz depende de estímulos externos para produzir respostas que,
reforçadas , conduziriam à aquisição da língua escrita- concepção básica dos
métodos tradicionais de alfabetização- passa a sujeito ativo capaz de
construir o conhecimento da língua escrita, interagindo com esse objeto de
conhecimento; os chamados pré-requisitos para a aprendizagem da escrita,
que caracterizariam a criança ―pronta‖ ou ―madura‖ para ser alfabetizadapressuposto dos métodos tradicionais de alfabetização -, são negados por
uma visão interacionista que rejeita uma ordem hierárquica de habilidades,
afirmando que a aprendizagem se dá por uma progressiva construção de
estruturas cognitivas, na relação da criança com o objeto ―língua escrita‖; as
dificuldades da criança, no processo de aprendizagem da língua escritaconsideradas ―deficiências‖ ou ―disfunções‖, na perspectiva dos métodos
tradicionais- passam a ser vistas como ―erros construtivos‖, resultado de
constantes reestruturações, no processo de construção do conhecimento da
língua escrita (SOARES,2007,p.89)

Nesse sentido, os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky voltam os olhares para a
criança como um ser pensante, provido de cultura e que traz para nossas salas de aulas toda
uma bagagem de conhecimentos sociais que precisam ser valorizados pelo professor.

Os estudos relacionados à psicogênese contribuíram para um novo paradigma de
ensino, visto que o saber da criança passou a ser valorizado, o currículo deve ser significativo
e proporcionar as habilidades socioemocionais, bem como proporcionar o desenvolvimento
integral da criança.
Além

da

concepção

construtivista,

surgem

os

estudos

referentes

ao

alfabetismo/letramento. Segundo a autora do caderno em análise, estas correntes teóricas
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devem ser à base dos atuais estudos sobre o processo de alfabetização. Com base nestas
conduziremos nosso trabalho, relacionando essas concepções ao currículo do ciclo de
alfabetização.
Soares (1998) define alfabetização como sendo ―o processo de aquisição do código
escrito, das habilidades da leitura e da escrita‖. O alfabetismo/letramento é entendido pela
autora:
[...] como um estado ou uma condição, refere-se não a um único
comportamento, mas a um conjunto de comportamentos que se
caracterizam por sua variedade e complexidade. Uma análise desses
comportamentos permite agrupá-los em duas dimensões: a dimensão
individual e dimensão social. Quando se focaliza a dimensão
individual, o alfabetismo é visto como um atributo pessoal, referindose à posse individual da habilidade da leitura e escrita. Quando, ao
contrário, se focaliza a dimensão social, o alfabetismo é visto como
um fenômeno cultural, referindo-se a um conjunto de atividades
sociais, que envolvem a língua escrita, e a um conjunto de demanda
sociais de uso da língua escrita. (SOARES, 1998, p. 30)

Sendo assim entendemos que o alfabetismo/letramento é o uso competente da leitura e
da escrita na prática social. Um indivíduo letrado pode usar essas habilidades, conforme suas
necessidades diárias. ―Letramento é, pois, 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.‖ (SOARES,1998, p.18)

O currículo, nessa

perspectiva deve priorizar atividades contextualizadas, práticas alfabetizadoras que
considerem o que as crianças já sabem e a partir disso sejam instigadas a produzir novos
saberes. Além disso, professores, precisam ampliar seus olhares para além da sala de aula, o
espaço escolar tem que ser repensado, já não cabem mais situações em que os alunos fiquem o
tempo todo enfileirados em carteiras fixas, reproduzindo atividades sem significância
nenhuma para suas vidas.
Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever o
contexto de práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo
de tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado.(Soares,1998, p.47)

Atender a diversidade de conhecimentos das crianças em uma mesma sala de aula
presume ajustar as ações docentes as diferentes aprendizagens.
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Diante de todo este cenário de mudanças teóricas e metodológicas, pensamos que
produzir currículos demanda uma nova postura por parte dos professores, gestores e
comunidades escolares, visto que, este precisa estar aberto às diferentes expressões culturais e
aos diferentes saberes.
Essa temática é reforçada no caderno quando a autora afirma que:
O discurso da importância de se considerar os usos e funções da escrita com
base no desenvolvimento de atividades significativas de leitura e escrita na
escola foi incorporado, principalmente a partir da década de 90, a um novo
conceito de alfabetização: o de letramento. (Brasil, 2012b, p.17)

O espaço escolar precisa valorizar as diferentes culturas presentes na sala de aula e
atender a diferenças de forma a incluí-las. Atender cada criança de acordo com suas
especificidades e necessidades, sem precisar de um currículo adaptado ou com atividades
pedagógicas que reforçam as diferenças.
Conclusões

Diante do exposto, pode-se afirmar que há uma preocupação constante quanto a
alfabetização e com o currículo escolar, sendo estes dentre outros, responsáveis pela garantia
do direito da criança de aprender e desenvolver-se integralmente. A presente pesquisa
destacou que no caderno do PNAIC analisado o currículo é uma construção social e histórica
e não deve ser vista apenas como uma listagem de conteúdos, mas responsável por facilitar a
construção da subjetividade. O papel que o professor desempenha nesse processo é
fundamental visto que é o agente mediador entre o conhecimento e a criança.
O caderno analisado deixa claro a defesa de uma alfabetização baseada nos princípios
psicogenéticos e do letramento. Deixando de lado as concepções baseadas nos antigos
métodos (sintéticos, analíticos e misto) considerando-os defasados. Segundo Albuquerque,
autora do texto analisado, os estudos sobre letramento e a Psicogênese da língua escrita
contribuíram para um novo paradigma do currículo, enxergando a criança de forma ampla e
social e valorizando o protagonismo infantil.
Pode-se perceber que ao longo dos anos as teorias educacionais foram mudando,
dependendo de como a educação era vista historicamente. Os fatores socioeconômicos,
políticos e sociais e as concepções e os princípios do currículo também mudaram; atualmente
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é necessário levar em consideração a criança como um ser pensante e provido de cultura e
percebê-la como agente transformador da mesma.
Sendo assim, ainda que haja divergência nas questões teóricas, percebe-se uma
concordância entre os estudiosos no que tange a alfabetização: é necessário perceber a criança
como protagonista de sua aprendizagem, investir-se em formação docente e gestão da
aprendizagem, além de dar-se continuidade às políticas públicas de alfabetização. Portanto,
esse assunto não se esgota aqui, tendo em vista que continuamos em busca de uma melhor
alfabetização para as crianças do nosso país.
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A Constituição do Núcleo de Alfabetização em Niterói: uma experiência
dialógica

Fernanda de Araújo Frambach
UFRJ/LEDUC/SEMECT/FME Niterói
Silvana Malheiro Gama
UFF/ SEMECT/FME Niterói

Resumo: A alfabetização escolar, especialmente a que ocorre no sistema público de ensino, tem
assumido um lugar de destaque não apenas nas pesquisas educacionais, mas nos discursos e políticas
públicas, com concepções e propostas de ações muito díspares. Neste contexto, é importante analisar
os discursos veiculados e ao mesmo tempo, garantir a construção de propostas que estejam alinhadas
com as realidades municipais, ente federado responsável por esta etapa do ensino básico. Neste
trabalho, compartilhamos algumas experiências vivenciadas com a instituição do Núcleo de
Alfabetização da Fundação Municipal de Educação de Niterói, apresentando os princípios que
embasam sua constituição, relatando as ações desenvolvidas até o momento e expondo os objetivos e
projetos futuros.
Palavras-chave: Alfabetização. Núcleo de Alfabetização. Discursos.

A alfabetização tem ocupado, com cada vez mais destaque, os discursos no contexto
atual, não apenas no campo educacional, como tema central para muitas pesquisas, mas
também no cenário político e social. Neste âmbito, propagam-se também ideias equivocadas,
desconsiderando- se todos os avanços que tivemos neste campo, (apesar de encontramos ainda
muitos desafios a serem enfrentados) e enunciações que apontam a educação circunscrita
apenas ao ensino dos princípios básicos da escrita alfabética, desconsiderando seu
compromisso com a promoção de conhecimentos que possibilitem aos sujeitos utilizarem a
leitura e a escrita como prática social nas distintas esferas.
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No que tange ao contexto brasileiro atual, estas discussões e embates têm assumido
um tom ainda mais enfático e preocupante, especialmente após a instituição de uma Política
Nacional de Alfabetização que propõe um conceito por decreto275, defende a "priorização" da
alfabetização das crianças já no primeiro ano do ensino fundamental, em dissonância com a
idade prevista na Lei nº 13005, que instituiu o Plano Nacional de Educação, e a utilização de
conceitos de um único método baseado em evidências das ciências cognitivas, embora não
esclareça quais. Outra controvérsia está em envolver a Educação Infantil numa política
pública de alfabetização, uma vez que colocam as crianças da primeira infância (termo que se
refere a crianças de zero a cinco anos de idade) e os professores dessa modalidade de ensino
como públicos-alvo. Além de não ficar claro que programas farão parte dessa política nem
que recursos estarão disponíveis para executá-la, ignora-se a liberdade do professor na escolha
da metodologia mais adequada ao ensino de seus alunos. E ainda, deixa clara a tentativa de
impor um método pedagógico específico, que não é um consenso entre especialistas do
campo, condicionando sua adesão à assistência federal. Tais disposições desrespeita o que
propõe a Constituição Federal (1988) em seu artigo 206, o qual estabelece que o ensino deva
ter por base, entre outros princípios, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
Além disso, a tentativa de impor uma política nacional para a alfabetização com
disposições autoritárias, desconsidera que a responsabilidade de alfabetizar nossas crianças
não é federal, e sim majoritariamente municipal e parcialmente do setor privado, conforme o
inciso V do artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº9394/96.
Outra questão importante diz respeito ao modo como os professores são vistos por esta
política. Embora sugira como diretriz a valorização docente, sem mencionar como esta se
daria, aponta como ação para sua implementação o desenvolvimento de materiais didáticopedagógicos para os quais os professores seriam ―capacitados‖ para utilizar, visto que não
participariam da elaboração dos mesmos. Desta forma, ignora estes são profissionais da
educação, sujeitos produtores de conhecimentos e detentores de saberes e fazeres
característicos de sua atuação. Nessa perspectiva, a formação é encarada como elemento
estratégico para forjar a competência do professor, sendo este acompanhado do que Souza
275

Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, o qual institui a Política Nacional de Alfabetização. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9765.htm>.
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(2014) nomeia como ―argumento da incompetência‖, o qual pressupõe que a razão crucial
para a baixa qualidade do ensino é justamente a incompetência dos mesmos, que precisam
participar de formações para terem acesso aos saberes teóricos advindos das ciências a fim de
sanar essas ―deficiências‖ e desenvolver seu trabalho de maneira ―eficaz‖.
Precisamos ter cuidado com essas afirmações, uma vez que estariam interessadas na
aceitação irrefletida de um argumento da incompetência docente, o que poderia abrir
caminhos para um mercado de formação. Ao mesmo tempo, pode ajudar-nos a pensar nas
propostas de formação não apenas inicial, mas também continuada, que ignoram as
necessidades reais dos docentes. De acordo com Sarti e Vilaronga,
À medida que a cultura pedagógica excede as teorias sobre o ensino, já que
inclui outros saberes que são produzidos e partilhados socialmente pelos
professores (Bueno, 1996:127), o atendimento das necessidades dos
professores deve adquirir centralidade na formação docente. A cultura docente
não se restringe ao que as teorias educacionais informam sobre o ensino, mas
tem por base saberes que são mobilizados para o ensino e também saberes que
adquirem sentido durante o ensino. Ancorados em uma perspectiva prática,
esses saberes integram, como dito, um habitus específico e não são, por isso,
decodificados em linguagem teórica. Não podem ser ensinados, já que se
fundamentam principalmente em ações passadas, mas são aprendidos pelos
professores no decorrer de suas histórias de vida, de formação e de vida
profissional. (SARTI; VILARONGA, 2014, p. 144, grifos do autor).

Se considerarmos as questões apresentadas até o momento e articularmos com os
programas recentes no campo educacional voltados para a alfabetização tais como o
PROFA276, Pró-letramento277 e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
278, observamos que estes não foram considerados, bem como todas as produções de
276

Programa lançado em 2000, posto em prática no início do ano de 2001, tendo a parceria das secretarias e
diretorias de ensino até o final de 2002, quando o MEC finalizou seu apoio. O programa apresentou como
principais pressupostos teóricos Emília Ferreiro, Ana Teberosky e Telma Weisz para analisar as novas
concepções de alfabetização.
277

O Pró-Letramento, lançado em 2005 e concluído em 2012, foi um curso de formação para professores que
lecionavam do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, com ênfase em linguagem e em matemática,
com carga de 120 horas cada um.
278

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos
Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do Plano
Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
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conhecimento tanto científico (inúmeras pesquisas, dissertações e teses produzidas sobre
estes) como do âmbito da prática docente. O que predomina é um discurso que apresenta as
formações docentes como se estas estivessem sempre partindo de um nível ―zero‖ de
conhecimentos, aprendizagens, informações, que objetivam o treinamento, a capacitação e a
―reciclagem‖, termos que pressupõem que os saberes dos professores são descartáveis e/ou
renováveis e que a nova proposta veiculada é a solução para os problemas da educação
brasileira. Sobre esta concepção, Andrade sinaliza que:
A visão como expectadores dessa cena [da formação] apenas os desacelera.
Não são desta atores, apenas assistem aos ziguezagueantes movimentos de
mandatos de políticas e/ou aos vaivens de modelos teóricos inovadores
(Andrade, 2010a). Formatam-se, oferecem-se e assim cunham um
interlocutor que perdeu sua força de buscar argumentos. O professor espera
que lhe digam. O prêt-à-porter da formação o preparou para esta estagnação,
esta atitude descrente de que algo possa ser transformado. Para esse perigo,
proponho modos de superação. (ANDRADE, 2011, p. 7).

Essas reflexões nos remetem a uma contundente e atual conclusão de Mortatti (2010),
para quem a característica complexa e multifacetada do processo de alfabetização não é
considerada no momento da elaboração das políticas públicas, como nos parece ser o caso:
Esse fenômeno, porém, não é exclusivo de nossos dias e pode ser observado
desde o final do século XIX. Ao longo desses aproximadamente 130 anos de
história da alfabetização, em decorrência do que se considerou a nova e a
definitiva verdade científica sobre esse processo, pode-se constatar, em
determinados momentos, a centralidade atribuída, no âmbito do que hoje
denominamos ―políticas públicas‖, a um ou a alguns dos aspectos
específicos da alfabetização, tendendo-se a reduzir esse processo a aspectos
neutros e meramente técnicos, porque considerados correspondentes à
verdade científica comprovada e inquestionável. Desconsidera-se, assim, que
decorrem de opções e decisões relacionadas à determinada(s) teoria(s)
educacional (is), fundamentada(s) em determinada(s) teoria(s) do
conhecimento e integrantes de determinado(s) projeto(s) político(s) que lhe
dá (dão) sustentação e motivação em determinado momento histórico. (p.
329).

o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. Embora não tenha mais assistência do Governo Federal, a
proposta de formação docente permanece em ação no Estado do Rio de Janeiro por meio da UFRJ.
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Indo na contramão destes paradigmas, é urgente a elaboração de políticas públicas que
realmente se debrucem sobre esse importante processo, que não se encerra nos primeiros anos
de ensino escolar. Uma possibilidade é olhar para o sujeito que aprende e para o sujeito que
ensina, pensando a alfabetização como processo discursivo, tendo em vista o que aponta
Paulo Freire: ―Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua
própria produção ou a sua construção.‖ (FREIRE, 2003, p. 47).
Também é imperiosa a constituição de espaço de/para encontros entre professores
alfabetizadores e gestores, para debater e/ou aprimorar propostas para alfabetização escolar e
construir sentidos para práticas pedagógicas. A este pensamento, articula-se o de Faïta (2004)
quando defende que uma esfera de atividade profissional como o ensino produz trocas e
circulação de ideias que não são totalmente observáveis e até formas de fazer mais ou menos
difundidas pela profissão que não são formalizadas e transmitidas. Isso implica no surgimento
de um ator coletivo que pode se transformar em função de perceber outros com preocupações
semelhantes. Essa perspectiva se coaduna com a concepção de linguagem bakhtiniana, que
afirma que ―todo sistema de normas sociais só existe em relação à consciência subjetiva dos
indivíduos que pertencem à coletividade regida por essas normas.‖ (BAKHTIN, 2014, p. 94).
Isso permite, segundo Faïta (2004), dar importância aos fatores de variabilidade que
caracterizam a dimensão coletiva do trabalho, o que possibilita o entendimento de que
existem perspectivas diferentes e ricas entre os sujeitos em relação à confrontação das práticas
individuais com abstrações e normas. Nesse prisma, a elaboração de políticas públicas
voltadas para a alfabetização precisa se dar de forma coletiva, envolvendo especialmente os
professores, agentes importantes que atuam ressignificando os discursos e propostas.
A Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME) assumiu este desafio e
constituiu o Núcleo de Alfabetização, situado na Diretoria de 1° e 2° ciclos da
Superintendência de Desenvolvimento de Ensino. Numa organização ainda embrionária,
assume como intenção primordial fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de
alfabetização dos estudantes do ensino fundamental desta rede, estabelecendo como principal
estratégia o fortalecimento do protagonismo docente e o investimento na formação continuada
dos professores. A seguir, propomo-nos a compartilhar algumas experiências vivenciadas
nesta proposta, apresentando os princípios que a regem, relatando as ações desenvolvidas até
o momento e expondo nossos objetivos e projetos futuros.
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As bases para a instauração do Núcleo de alfabetização em Niterói (breve histórico)
A Fundação Municipal de Educação de Niterói tem um histórico de investimento em
processos de formação de professores, buscando sempre constituir espaços de diálogos, em
que reverberam a voz docente. Além de procurarmos garantir os horários de planejamento nas
escolas e propostas de formação oferecidas pelas diretorias, assessorias e coordenações da
Superintendência de Desenvolvimento de Ensino, realizadas nas unidades escolares e em
outros espaços, e ainda, cursos com instituições e universidades parceiras, a Secretaria
Municipal de Educação realiza a adesão a programas de formação docente advindos do
governo federal. Desta forma, o município participou do PROFA, Pró-letramento e PNAIC,
este último, desde sua criação.
A proposta do PNAIC, conforme enfatizado no Caderno de Apresentação (2012)
escrito no momento de sua elaboração, prevê a constituição de equipes de trabalho voltadas
especificamente para planejar, monitorar e realizar ações no âmbito do ciclo de alfabetização,
que nesta proposta seria composta pelos três primeiros anos do Ensino Fundamental. A
sugestão é que fossem criadas equipes em duas instâncias: na secretaria de educação, ligada
ao grupo de gestão central e nas escolas. O documento aponta as atribuições de cada uma
delas:
A equipe central, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SMED),
deve agir na definição de princípios gerais e construção de orientações
globais de trabalho, atuando na articulação entre as unidades escolares. As
equipes das escolas devem definir planos de ação por unidade escolar e
coordenar o trabalho coletivo, no universo dessas unidades. Para a
articulação entre estas duas instâncias, sugere-se a criação de um Conselho
ou um Núcleo de Alfabetização que se responsabilize e discuta as políticas
da rede de ensino destinadas ao atendimento das crianças dos anos iniciais.
(BRASIL, 2012, p. 09).

Mais adiante, o documento aponta que a constituição dos Conselhos ou Núcleos deve
considerar sua responsabilidade ―por discutir propostas de ação da equipe ligada à gestão
central da Secretaria de Educação e monitorar os trabalhos nas escolas, a fim de que os
princípios pedagógicos da rede de ensino sejam contemplados e as aprendizagens sejam
alcançadas‖ (Brasil, 2012, p.11). Além disso, os Núcleos teriam como objetivo ―elaborar e
desenvolver projetos de formação continuada consistentes e coerentes com os princípios
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defendidos na proposta curricular.‖ (2012, p. 13). Contudo, uma breve pesquisa constata que
poucas iniciativas foram implementadas no país. No estado do Rio de Janeiro, apenas dois
municípios apresentam projetos similares que citam o campo da alfabetização, um na
prefeitura de Nova Iguaçu e o projeto Time de Alfabetizadores da cidade do Rio de Janeiro.
No município de Niterói, a diretoria de 1º e 2º ciclos é responsável não apenas pelas
ações do PNAIC, desde sua criação, como também das questões relativas ao ensino e
aprendizagem

dos

anos

iniciais,

empreendendo

ações

de

formação

docente

e

acompanhamento das unidades escolares, contando com diversos projetos voltados para o
ciclo de alfabetização279 ao longo dos anos. Nos anos de 2017 e 2018, a Rede Municipal
desenvolveu o projeto Alfabetiz(ação), embasado em quatro eixos: Formação docente;
acompanhamento sistemático do desenvolvimento dos alunos; gestão democrática, buscando
a interlocução com as equipes de articulação pedagógica das escolas; e o estreitamento das
relações intersetoriais, envidando esforços para um diálogo entre as coordenações, assessorias
e departamentos da Fundação Municipal de Educação, bem como com outras instituições
parceiras. No que se refere à formação docente, foram propostos os encontros de
desenvolvimento profissional, realizados nas reuniões de planejamento das escolas, e o Curso
semipresencial de Formação Continuada com ênfase na alfabetização280.
A criação do Núcleo de Alfabetização da Rede Municipal de Educação de Niterói, em
2019, dá continuidade a este projeto, ampliando-o. Instituído por meio de uma Portaria (em
processo de publicação) tem como objetivo fortalecer e apoiar as unidades escolares no
processo de alfabetização dos estudantes do Ensino Fundamental, por meio de ações como:
realização de estudos e pesquisas com vistas ao fomento de ações que potencializem as
experiências de alfabetização; a articulação do planejamento das ações formativas destinadas
279

Ressalta-se que a rede municipal é organizada por ciclos desde 1999. A Portaria FME nº 87/ 2011é o
documento mais recente que organiza a proposta pedagógica da Rede Municipal de Educação de Niterói. Nesta
legislação municipal, o 1º ciclo tem duração de três períodos letivos e atende alunos de 6, 7, 8 ou 9 anos de
idade, correspondente ao ciclo de alfabetização proposto pelo PNAIC. Disponível em:
http://www.educacao.niteroi.rj.gov.br/. Acesso em 27 de maio de 2019.
280

Em 2017, esta proposta se deu como formação em serviço, ou seja, buscamos propiciar ao professor a
possibilidade de formar-se dentro da sua carga horária de trabalho, dividida entre encontros presenciais
(quatro encontros, totalizando 16 horas) e 24 horas de atividades formativas (leitura dos textos, prática
pedagógica, elaboração de relatos de experiência, etc.). Neste ano, tivemos a participação de
aproximadamente 250 professores. No ano de 2018, não conseguimos garantir essa dispensa e o curso foi por
adesão.
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aos professores alfabetizadores e gestores do Ensino Fundamental; fortalecimento do debate
intersetorial no âmbito da gestão municipal na execução de políticas públicas para a
alfabetização; acompanhamento do processo de aprendizagem dos discentes; Articulação e
monitoramento das ações referentes a Programas Federais, tais como o Programa Mais
Alfabetização (PMALFA) e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
Algumas experiências
Apesar de a proposta do Núcleo estar em processo de estruturação, algumas ações já
estão sendo colocadas em prática, as quais relatamos em seguida.
Um primeiro movimento após a escrita do projeto de trabalho é o levantamento do
quantitativo de docentes atuando no ciclo de alfabetização no município. Para isso, foi
encaminhado para as unidades escolares um ofício solicitando informações sobre o quadro de
professores regentes que atuaram nos grupos de referência do primeiro ciclo (1º, 2º e 3º anos
de escolaridade) no ano de 2018. No documento, solicitamos informações sobre o ano de
escolaridade, o tipo de vínculo profissional (matrícula, dupla regência ou contrato) além de
dados pertinentes a formação dos docentes (última titulação concluída). Contudo, os dados
ainda estão sendo computados, uma vez que estamos aguardando algumas escolas enviarem a
resposta ao ofício. O objetivo desta ação é construirmos um panorama da rede, a fim de
traçarmos as estratégias de atuação e pensarmos as formações continuadas.
Além disso, estamos realizando, por meio do acompanhamento das coordenadoras de
polo281, uma diagnose da situação das escolas em 2019. Convém pontuarmos que este
trabalho tem sido difícil de concluir, uma vez que o município está recebendo, desde o início
do ano até o momento, professores novos advindos do último concurso público para
provimento do quadro permanente da FME, e a lotação dos profissionais ainda está em
andamento.
Nesta mesma perspectiva de conhecermos a situação da rede, solicitamos, por meio de
ofício circular, que as unidades escolares realizassem discussões na formação continuada
281

A rede municipal de educação de Niterói é dividida em sete polos que agrupam um determinado número de
escolas por região geográfica. A diretoria de 1º e 2º ciclos é composta por professoras dos anos iniciais
concursadas, que acompanham o trabalho realizado nestas, e levantam as demandas pedagógicas,
assessorando-as.
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realizada no dia 4 de fevereiro, tendo como tema central: O contexto da alfabetização nas
escolas municipais. Tal proposição esteve também articulada com a necessidade de revisão
dos Referenciais Curriculares da Rede municipal de Educação, proposta a ser desenvolvida
este ano e que pressupõe um protagonismo das referências sobre o processo de alfabetização.
Requeremos que, a partir das reflexões empreendidas, as escolas encaminhassem um relatório
à Diretoria de 1º e 2º Ciclos, considerando aspectos como: o que a escola compreende como
alfabetização; como esta discussão é feita com os professores; qual o lugar reconhecido pela
unidade para as diferentes áreas do conhecimento; quem são os autores com os quais a escola
dialoga a respeito do(s) processo(s) de alfabetização; quais os métodos de alfabetização que
vigoram; como a escola dialoga com os instrumentos de avaliação externa e se reconhece
alguma contribuição destes; que instrumentos internos de avaliação da alfabetização dos
alunos a escola possui. Além disso, questionamos se a escola já discutiu, em alguma
oportunidade, os Referenciais Curriculares de Rede Municipal de Ensino de Niterói, tendo em
vista seu processo de revisão, e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Pedimos, ainda,
sugestões de temáticas relacionadas à alfabetização que considerem que devam ser discutidas
tanto nas reuniões pedagógicas como nos encontros de formação continuada.
A partir do recebimento dos relatórios, que ainda está em processo, elencamos
categorias de análises para o estudo dos mesmos, a saber: Concepção/definição de
alfabetização; utilização de métodos compactuados no coletivo; referências teóricas que
ancoram o trabalho na alfabetização; reflexões sobre a avaliação externa e instrumentos de
avaliação da escola; discussão sobre Referenciais Curriculares de Rede Municipal de Ensino
de Niterói e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esta análise está em processo e
nossa intenção é apresentar uma devolutiva para as escolas. Porém, este movimento já tem
apresentado resultados positivos, uma vez que alguns pedagogos agradeceram essa iniciativa
por ser disparadora da discussão sobre alfabetização nas unidades escolares. Além disso,
tendo em vista que a rede recebeu um grande quantitativo de professores novos, este
movimento

tem

instaurado

formações

internas

e

apontado

as

necessidades

de

acompanhamento e intervenção em determinadas situações.
A formação docente: O PNAIC
Outra grande frente de trabalho do Núcleo de Alfabetização tem sido a organização e
acompanhamento da formação continuada do PNAIC. Neste sentido, estamos desde fevereiro
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participando de reuniões com a coordenação estadual da Universidade Federal do Rio de
Janeiro282 e empreendemos as ações iniciais como a seleção dos formadores, cadastramento
dos professores alfabetizadores que se inscreveram e planejamento e organização das oficinas
formativas.

Atualmente, contamos com nove formadores locais, que são professores e

pedagogos das unidades escolares selecionados e que dinamizam os encontros formativos. As
coordenadoras do Núcleo de Alfabetização são responsáveis pela formação destes formadores
e pelo planejamento e acompanhamento das oficinas.
Em 2019, a partir da avaliação dos desafios enfrentados pela necessidade de
deslocamento dos professores até um único local de formação vivenciados nos anos
anteriores, empreendemos esforços a fim de potencializar os momentos coletivos de
planejamento das quartas-feiras283. Desta forma, propomos a realização das oficinas, a partir
da instituição de pólos de formação (nas escolas) distribuídos por todo o território municipal.
Nossa intenção é que os professores vivenciem trocas de experiências por meio das
oficinas pedagógicas com encontros temáticos que aprofundem conhecimentos das áreas
específicas e as metodologias de ensino alternativas de distintos campos pedagógicos. Ao
mesmo tempo, consideramos que esta organização valoriza as experiências presentes no
cotidiano escolar de professores alfabetizadores, favorecendo, assim, a circularidade de
informações e formações a partir de análises das práticas, estudos dirigidos e elaboração de
propostas alfabetizadoras. Conforme defende Nóvoa:
Todo professor deve ver a escola não somente como o lugar onde ele ensina,
mas onde aprende. A atualização e a produção de novas práticas de ensino só
surgem de uma reflexão partilhada entre os colegas. Essa reflexão tem lugar
na escola e nasce do esforço de encontrar respostas para problemas
educativos. Tudo isso sem cair em meras afirmações retóricas. 284
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O eixo de formação do PNAIC esteve sob responsabilidade das universidades federais. No estado do Rio de
Janeiro, a coordenação estadual ficou situada na Universidade Federal do Rio de Janeiro que, mesmo após o
encerramento da manutenção financeira do programa em 2018, manteve a proposta de formação continuada,
juntamente com a Secretaria Estadual de Educação no ano de 2019.
283

As reuniões semanais de avaliação e planejamento estão previstas no artigo 22 da Portaria 087/2011.
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Trecho retirado da entrevista concedida pelo Professo Antônio Nóvoa à Paola Gentili, publicada na Revista
Nova Escola no dia 01 de maio de 2001. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/179/entrevistaformacao-antonio-novoa#
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Além disso, a organização da formação continuada do PNAIC contará em 2019, com
atividades formativas à distância, propiciando o diálogo entre os saberes docentes e os
conhecimentos acadêmicos. Desta forma, teoria e prática assume a mesma importância,
conforme advogava Freire (1996): ―A teoria sem a prática vira ‗verbalismo‘, assim como a
prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a
práxis, a ação criadora e modificadora da realidade.‖ (p. 25).
A coordenação estadual do PNAIC tem organizado interlocuções com os formadores e
professores alfabetizadores por meio de web conferências, que conta com debates sobre
diversas temáticas do campo educacional, especialmente relacionadas ao processo de
alfabetização. Nossa responsabilidade no Núcleo é divulgar as datas dessas webs conferências
bem como socializar as gravações com os professores que não podem assisti-las ao vivo.
Tendo em vista a importância de utilizarmos os espaços virtuais como
potencializadores da formação docente, a Diretoria de 1° e 2° ciclos, em parceria com a
Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias da Superintendência de Desenvolvimento de
Ensino empreenderam a criação de uma plataforma virtual, através do Portal Educacional,
com o objetivo de fomentar a integração e propiciar reflexões e diálogos entre os profissionais
da educação de nossa rede. Isso porque reconhecemos a importância da relação horizontal
com as Universidades e especialistas externos no plano teórico e metodológico, porém
consideramos que este conhecimento só afetará ao professor se este conseguir inseri-lo em sua
dinâmica pessoal e articulá-lo com seu processo de desenvolvimento. A disponibilização
deste espaço virtual pode proporcionar discussões a partir das webs conferências, textos
estudados/sugeridos e reflexões fomentadas nas oficinas, levando em consideração os saberes
e fazeres dos sujeitos envolvidos, a fim de que as trocas de experiências e as reflexões
coletivas possibilitem a (r)elaboração de sentidos do fazer docente.
O ambiente virtual do PNAIC hospedado no Portal Educacional da Secretaria de
Educação, Ciência e Tecnologia e Fundação Municipal de Educação de Niterói, apresenta
uma introdução, com uma breve apresentação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa, e da proposta do mesmo em Niterói, o calendário das oficinas presenciais e outras
atividades formativas e uma galeria de fotos. No espaço de discussão, consta um fórum de
debates, um fórum para interação e divulgação de eventos da área, compartilhamento de
interesses e temas gerais (Fórum cafezinho) e um espaço para acesso aos links das webs
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conferência e debates sobre estas. Apresenta ainda módulos referentes a cada oficina, com um
resumo, a inserção de textos sugeridos/estudados, e a socialização de atividades que compõem
a carga horária à distância e atividades em serviço para os professores alfabetizadores. Este
espaço também se configurará como um portfólio virtual de acompanhamento para os
participantes da formação e outros que terão acesso a alguns conteúdos como visitantes.
No que tange à formação continuada, nossa proposta é pensar um outro paradigma de
alfabetização, ancorada na perspectiva discursiva. Almejamos intensificar e fortalecer as
possibilidades de ação e reflexão sobre as práticas pedagógicas no ensino da leitura e da
escrita, partindo do princípio de que esse processo é, ao mesmo tempo, produção individual e
coletiva, o que requer a participação ativa de todos os sujeitos envolvidos. Dessa forma,
intencionamos com essa ação suscitar o debate e a (trans)formação de práticas pedagógicas
com vistas a uma concepção de alfabetização que seja ação reflexiva, a fim de romper com a
lógica mecanicista, possibilitando, assim, um desenvolvimento escolar autoral, crítico e
participativo. Neste sentido, inspira-nos a concepção de alfabetização discursiva proposta por
Smolka:
Ora, isso nos revela então que a construção do conhecimento sobre a escrita
(na escola e for dela) se processa no jogo das representações sociais, das
trocas simbólicas, dos interesses circunstanciais e políticos; é permeada
pelos usos, pelas funções e pelas experiências sociais da linguagem e de
interação verbal. Nesse processo, o papel do ―outro‖ como constitutivo do
conhecimento é da maior relevância e significado (o que o outro me diz ou
deixa de me dizer é constitutivo do meu conhecimento). (SMOLKA, 2003,

p. 61)
Para tanto, tomamos como principal referência teórica Ana Luiza Smolka,
especialmente a obra A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo
discursivo(2003), e outros autores que estão sendo estudados nas oficinas, tais como: Cecília
Goulart, Claudia Maria Mendes Gontijo, Maria do Rosário Mortatti, Cristina Corais, Marisa
Lajolo. Também são referências Mikhail Bakhtin e Lev Vygotsky, teóricos que apresentam a
perspectiva de linguagem e educação que estamos estudando e discutindo na Rede.
Outras ações desenvolvidas pelo Núcleo de Alfabetização
Outras ações estão previstas no fazer do Núcleo de alfabetização. Entre as principais
está o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos bem como das dificuldades
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encontradas pelas unidades escolares que impedem e/ou influenciam os resultados do
processo de alfabetização nas escolas.
Além disso, acompanhamos a desenvolvimento do Programa Mais Alfabetização,
lançado em 2016, que está sendo implementado nas turmas de primeiro e segundo anos do
Ensino Fundamental nas unidades escolares públicas, por meio de articulação institucional
entre o MEC e as secretarias de educação estaduais, com a cooperação das redes de ensino e
com apoio técnico e financeiro federal. Neste momento, estamos auxiliando no processo de
adesão das escolas e em breve, na articulação da formação continuada dos assistentes de
alfabetização, ação que está aguardando a liberação dos recursos para as unidades.
Também estamos já em processo de organização da IV Jornada de Alfabetização. Esta
proposta vem, ao longo dos últimos quatro anos, somando-se às ações que potencializam e
dão visibilidade às experiências docentes que se concretizam no chão da escola. Para tanto, o
objetivo é aprofundar discussões a respeito de experiências cotidianas na área de Língua
Portuguesa, da Matemática e das áreas do conhecimento, bem como valorizar o protagonismo
dos profissionais da educação e o compartilhamento de suas vivências por meio de relatos e
trabalhos acadêmicos, ampliando as condições que visam confirmar a educação municipal
como lócus permanente de discussões no campo da alfabetização. Em 2019, a temática será a
perspectiva discursiva no/do processo de ensino-aprendizagem da leitura e escrita, e por isso,
englobará discussões sobre alfabetização, literatura infantil, formação docente, avaliação e
possibilidades de trabalho envolvendo as áreas do conhecimento.
Por fim, almejamos que esta experiência propicie não apenas a superação de um senso
comum que limita o processo de alfabetização a aspectos metodológicos e técnicos, mas que
possibilite uma mudança na relação pedagógica dos sujeitos envolvidos nele. Daí nossa
aspiração, talvez ambiciosa, de que esta vivência motive a construção de uma nova Política de
Alfabetização em nosso município.
Algumas considerações
A instituição de políticas públicas e propostas pedagógicas voltadas especificamente
para a alfabetização não é recente na educação brasileira. Ao contrário, remonta o período do
Império e perdurou por toda história nacional. Contudo, muitas destas desconsideram que se
trata de ―um processo complexo e multifacetado que envolve ações especificamente humanas
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e, portanto, políticas, caracterizando-se como dever do Estado e direito constitucional do
cidadão‖, conforme enfatiza Mortatti (2010).

Uma possibilidade de desconstruir essas

divergências seja, talvez, congregar esforços para pensar em ações realmente propositivas,
que sejam construídas no coletivo e respeitem as particularidades dos sistemas de ensino.
Neste breve espaço de interlocução, relatamos uma dessas tentativas, com a instituição
de um Núcleo de Alfabetização na Fundação Municipal de Educação de Niterói. Convém
pontuarmos que não se trata de uma iniciativa pioneira, tendo em vista a instauração do
Núcleo Integrado de Alfabetização nesta rede em 1992. Mas, considerando a perspectiva
bakhtiniana de que somos seres históricos e por isso não inauguramos um discurso, mas
nossos enunciados estão repletos ―dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está
vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal‖, e que por isso ―O
enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados anteriores
dentro de uma dada esfera.‖ (BAKHTIN, 1997, p. 316), advogamos que este esforço pode ser
muito fecundo.
Especialmente em tempos de produtivismo, nos quais imperam apenas índices e
suposições e não se consideram os processos e questões extraescolares e de infraestrutura que
interferem diretamente na educação pública de qualidade, e ainda, num momento de privação
dos princípios democráticos em nosso país, advogamos que se esta ação for, ao menos,
disparadora de um debate educacional em seu contexto de atuação, já terá sua importância.
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Com formação fui percebendo que o ideal é defender um tempo maior para
a criança ser alfabetizada: transformações nas políticas de alfabetização diálogo com professoras que atuam no ciclo de alfabetização.

Cláudia de Souza Lino
GEPAC/PPGEdu UNIRIO e SME Duque de Caxias RJ

Resumo: O presente artigo traz dados de uma investigação em andamento sobre as repercussões do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no ciclo de alfabetização. Discute as
políticas públicas relacionadas ao tempo da alfabetização, procurando entender como as políticas vem
se modificando ao longo da última década e como estas transformações repercutem no cotidiano das
escolas públicas. A partir de declarações de professoras presentes em uma das formações, no interior
do estado do Rio de Janeiro, encontramos argumentos balizadores da prática pedagógica na
alfabetização, dissonantes dos discursos das políticas públicas em alfabetização recém implementadas,
sobretudo no que diz respeito às aprendizagens em desenvolvimento dos estudantes.

Palavras-Chave: Ciclo de Alfabetização. Políticas Públicas. Professoras Alfabetizadoras.
Iniciando o diálogo...
A organização do sistema educacional brasileiro vem sofrendo na última década várias
mudanças as quais destacamos, neste artigo, as ocorridas no campo da alfabetização. È
possível perceber que há tensões em curso quando o assunto é alfabetização no espaço escolar
quando ouvimos os relatos de professores sobre sua prática como alfabetizadores. Neste
sentido procuramos nos aproximar das políticas públicas que se detém nesta temática, no
sentido de investigar o ciclo de alfabetização a partir da Lei de Diretrizes Bases da Educação
(LDBEN) 9394/96, das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de
Nove Anos (DCN's), publicadas em 2010, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
com sua última versão homologada em dezembro de 2017 e a ausência de um ciclo de
alfabetização na recém chegada Política Nacional de Alfabetização (PNA. Buscamos, ao
longo do texto, entender como as políticas vem se modificando e o que os professores
alfabetizadores do interior do estado do Rio de Janeiro, participantes de um encontro
formativo, consideram sobre o tempo para a alfabetização das crianças.
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―Qual é o tempo para alfabetizar uma criança? Sabe o que acontece quando temos três
anos?"
A LDBEN 9394/96, no artigo 23, traz a seguinte possibilidade de organização para a
Educação Básica: ―séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos
de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios‖.
No artigo 32, que trata especificamente do Ensino Fundamental faculta "aos sistemas de
ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos‖ (BRASIL, 1996)
As iniciativas em pensar escolas e sistemas organizados em ciclos no contexto
educacional brasileiro, de acordo com os estudos de Barreto (2008), Barreto e Mitrullis
(2001), Fetzner (2009), Mainardes (2010), entre outros autores, remontam aos anos 50, com
experiências de flexibilização curricular que favorecessem a aprendizagem dos estudantes.
Este movimento entra em diálogo com os estudos em avaliação educacional, numa
perspectiva processual, diagnóstica, inclusiva, comunicativa e formativa. As pesquisas de
Lino e Fernandes (2017) apontam que a

defesa, portanto, de outro agrupamento cuja ênfase superasse a relação
propedêutica e linear de aprendizagem traz argumentos pautados nos estudos
de Wallon e Vygotsky. 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. (LINO e FERNANDES, 2018, p.2)

Experiências desenvolvidas nos anos 90 em algumas redes de ensino no Brasil podem
ser consideradas precursoras na defesa da continuidade das aprendizagens e corroboram para
o entendimento de que a organização dos tempos escolares sob a ótica da aprovação e
reprovação reforça uma concepção fragmentadora do currículo, característica do sistema
seriado. Barretto e Mitrulli (2001) analisam o início desta trajetória:
Essa nova ótica de pensar as atividades escolares foi mais claramente
explicitada nas experiências educacionais formuladas pelo Partido dos
Trabalhadores em alguns municípios de capitais ou de grande porte. Nesse
sentido as prefeituras de São Paulo e de Belo Horizonte ensaiaram, no início
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da década, 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 sócio-culturais 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 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. (BARRETO e MITRULLI,
2001, p. 116)

Fazendo referência especificamente ao período destinado à alfabetização encontramos,
em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, experiências exitosas na organização dos
anos iniciais em um bloco único, trazendo as crianças de seis anos, antes matriculadas na
classe alfabetização (CA) para o primeiro ano do ensino fundamental de um ciclo básico de
alfabetização, por exemplo, nas redes de Duque de Caxias, Niterói e na própria capital
fluminense.
Passada uma década, o Ensino Fundamental com oito anos de duração, remotamente
dividido em primário (quatro anos) e ginasial (quatro anos), subsequentemente, Fundamental I
e Fundamental II, recebe uma nova configuração com a Resolução CNE/CEB nº 3/2005. O
primeiro período recebe a designação de anos iniciais, com cinco anos de duração (1º ao 5º
ano) destinados aos estudantes de 6 a 10 anos de idade, incorporando a classe de
alfabetização, e os chamados anos finais, com duração de quatro anos (6º ao 9º ano),
destinados aos estudantes dos 11 a 14 anos de idade. Desde então, uma boa parte das redes de
ensino que eram organizadas de modo seriado passou a considerar a possibilidade de se
organizar por meio de ciclos.
Com a publicação da Lei nº 11274 em 6 de fevereiro de 2006 foi instituído, em todo o
Brasil, o ensino fundamental de nove anos com a inclusão das crianças de seis anos de idade.
No intuito de orientar as redes de ensino neste processo, foi publicado pelo Ministério da
Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB) e distribuído para todos as
unidades escolares o documento "Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a
inclusão da criança de seis anos de idade" (BRASIL, 2007). O objetivo era veicular entre
gestores e professores dos anos iniciais subsídios teóricos para que a inclusão destes alunos
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não se estabelecesse apenas por força de legislação, mas que um amplo debate fosse
oportunizado sobre o lugar da infância na educação básica. Tal documento, com ênfase no
desenvolvimento e aprendizagem das crianças de seis anos de idade, constitui-se ainda hoje
em um importante referencial teórico para o trabalho nos anos iniciais, valorizando a
importância da transição entre educação infantil e ensino fundamental.
A defesa da existência de um bloco único ou um ciclo, destinado especialmente à
alfabetização também encontrou embasamento no Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24/07/2007. Este documento, quando define a
responsabilidade dos entes governamentais de ―alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito
anos de idade, aferindo os resultados por exame285 periódico específico" data um tempo
específico para a alfabetização, compreendendo os três primeiros anos do Ensino
Fundamental de nove anos.
Nesse entendimento, encontramos no parecer CNE/CEB nº 4/2008 orientações para
que os três primeiros anos (1º ao 3º) constitua-se " parte integrante de um ciclo de três anos de
duração que poderíamos denominar de ‗ciclo da infância‘‖. Ressaltando, ainda, que mesmo
que a escola ou o sistema educacional optem pela seriação, estes três primeiros anos devem
compor o ―ciclo da infância‖, voltados à ―alfabetização e letramento‖ assegurando o
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Tais orientações estão reforçadas nas DCN's,
constantes no Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e na Resolução CNE/CEB nº 4/2010.
Uma das garantias das Diretrizes consiste na afirmação de que os

objetivos da

formação básica das crianças, estabelecidos para a primeira etapa da Educação Básica, a
Educação Infantil, se prolongassem durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, o "ciclo
da infância", sendo ampliadas e intensificadas ao longo do processo educativo as estratégias
de ensino e aprendizagem, garantindo-se nos anos iniciais o desenvolvimento da capacidade
de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo,
tendo como foco central a alfabetização, ao longo dos três primeiros anos.

285

Na segunda e na terceira edição do Congresso Brasileiro de Alfabetização (CONBAlf), discuti a problemática
dos exames externos destinados aos alunos no final do ciclo de alfabetização. Os dois artigos publicados nos
anais destes dois eventos tem como temas: “Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) no contexto do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC): apontamentos de uma pesquisa” (2015) e "O ciclo de
alfabetização no contexto do PNAIC: alguns desafios observados" (2017).
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Temos observado em nossas pesquisas a dificuldade, por parte da comunidade escolar
onde os estudantes estão inseridos, de compreender o arranjo dos espaços e tempos escolares
destinados à alfabetização em um ciclo ou bloco único. Ponderamos (LINO e FERNANDES,
2018) que, em alguns casos, apenas a equipe gestora dos sistemas de ensino e parte dos
professores e equipes pedagógicas lotados nas unidades escolares tem ampla clareza da
proposta pedagógica do sistema de ensino e, ainda, que as implicações desta organização na
dinâmica escolar possam estar ausentes do Projeto Político - Pedagógico (PPP) das escolas e,
consequentemente, ausente das práticas em sala de aula. Muitas vezes, os próprios estudantes,
seus responsáveis e a comunidade escolar não entendem a lógica da continuidade das
aprendizagens, considerando que ainda seja um regime seriado, com aprovação automática
nos dois primeiros anos. Concordamos com Fetzner (2009), escrevendo sobre as implicações
de um organização escolar em ciclos, quando afirma:
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)

Em 2012 com a implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), programa do Governo Federal em parceria com Estados e Municípios, consolidouse um tempo escolar para alfabetização das crianças em diálogo com as DCN's, sendo
compreendido os três primeiros anos do Ensino Fundamental como um ciclo de alfabetização.
Juntamente com o programa foi implementado um exame externo para as crianças que
estivessem concluindo o 3º ano do ensino fundamental:
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. Este último
eixo, o da avaliação, se consolida quando a portaria nº482 é publicada no dia
07/06/2013 e passa a compor o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) uma terceira ferramenta de avaliação (somando-se às duas já
existentes), 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
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coletadas também fazem referência a um outro objetivo desta avaliação, o de
verificar as condições de oferta do Ciclo de Alfabetização nas redes
públicas. (LINO e FERNANDES, 2018, p.5)

A partir de 2013, com a implementação das primeiras formações do programa, foi
possível perceber286 nos encontros formativos do PNAIC no estado do Rio de Janeiro, um
retorno aos debates sobre o tempo destinado à alfabetização. Tais discussões aconteciam por
conta da veiculação na mídia da disputa acirrada que acontecia no Congresso Nacional pela
redação da meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), sobre qual o tempo que seria
destinado na escolarização à alfabetização das crianças. O texto defendido pela maioria do
Senado Federal para a quinta meta do PNE trazia a argumentação de
alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os oito anos de idade, durante
os primeiros cinco anos de vigência do plano; no máximo, até os sete anos
de idade, do sexto ao nono ano de vigência do plano; e até o final dos seis
anos de idade, a partir do décimo ano de vigência do plano.
(OBSERVATÓRIO DO PNE, 2014)

O estabelecimento desta redação para a meta 5 do PNE não foi ratificada pela Câmara
dos Deputados. Sua redação, em meio a novas disputas, foi alterada para que seja possível,
nas escolas do nosso país, ―alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do
Ensino Fundamental‖ (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2014). Este foi o texto aprovado no
Congresso Nacional e que se encontra em vigor pro decênio que se iniciou no ano de 2014,
como meta de alfabetização das crianças brasileiras matriculadas no Ensino Fundamental.
Importante ressaltar que, embora os cadernos de formação do PNAIC estivessem
embasados na concepção de um ciclo de alfabetização de três anos, os cadernos destinados à
Alfabetização em Língua Portuguesa foram produzidos e distribuídos no ano de 2013 em três
diferentes volumes, numa compreensão ainda seriada, aos professores que aderiram à
formação do PNAIC que atuavam, respectivamente, no primeiro, segundo e terceiro ano do
ensino fundamental. No entanto, no ano de 2014, os cadernos de Alfabetização Matemática
foram produzidos em um único volume destinados aos professores que atuavam no Ciclo de
Alfabetização. Nos anos seguintes, da mesma forma, as formações focavam no ciclo de
286

A participação da autora ao longo das formações e seminários regionais e estaduais do PNAIC no Rio de
Janeiro de 2012 até 2019 trazem contribuições ao texto..
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alfabetização como um bloco único, muito embora a parte final de cada caderno (2013, 2014 e
2015) apontasse para "direitos de aprendizagem" a serem trabalhados por ano de escolaridade
deste ciclo de alfabetização.
Em 2016, embora a meta do PNE estivesse aprovada, em consonância com as DCN's
que apresentam, entre princípios, fundamentos e procedimentos, orientações para a
continuidade das aprendizagens, 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), o
Governo Federal retomou o debate sobre o tempo da alfabetização nas discussões que
envolveram a elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Brasil.
Este período foi marcado por intensa disputa no cenário político brasileiro, a partir do
golpe287 que destituiu do poder em 2016 a presidenta reeleita democraticamente Dilma
Roussef.

O próprio PNAIC foi envolvido neste campo de disputa com uma total

reconfiguração do programa, no que concerne aos cadernos pedagógicos que seriam utilizados
nas formações, assim como em relação ao possível fim do ciclo de alfabetização, como
apontamos em outro trabalho:
Com a publicação do documento PNAIC em Ação 2016, há um apontamento
de que a avaliação da eficácia deste programa, por meio dos índices captados
pela ANA poderia repercutir no fim do ciclo de alfabetização: ―O trabalho
realizado em 2016 orientará o redesenho do apoio do MEC ao Ciclo de
Alfabetização em 2017, e em articulação com as definições sobre a Base
Nacional Comum Curricular‖. (BRASIL, 2016, p.9) O documento, de
autoria reportada à Secretaria de Educação Básica faz alterações à ideia
inicial do PNAIC como, por exemplo, deixando de disponibilizar material
para as formações, sugerindo que sejam utilizados materiais diversos nos
encontros com os professores. [...] Importante ressaltar que restavam ainda
ser trabalhados os cadernos já preparados para o PNAIC 2015 que, devido
aos diversos entraves encontrados pelo governo federal para a
implementação do programa, não puderam ser utilizados. Desta forma, os
seguintes cadernos: Organização do trabalho Escolar e os Recursos
287 287

“O golpe propriamente dito remonta a 29 de outubro de 2015, quando foi lançado pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), coparticipe do governo e sigla do vice-presidente Michel Temer, o plano Uma ponte para o
futuro; em 2 de dezembro o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (...) abriu processo de
impeachment contra a presidente alegando crime de responsabilidade com respeito à lei orçamentária e à lei de
improbidade administrativa – as decantadas “pedaladas fiscais”; em 29 de março de 2016 o PMDB se retirou do governo;
no dia 17 de abril o plenário da Câmara aprovou relatório favorável ao impedimento da presidente, numa sessão em que
parlamentares indiciados por corrupção e réus em processos diversos dedicaram seu voto a Deus e à família, numa
espetacularização execrável da política; em 12 de maio o Senado federal também aprovou a abertura do processo que
culminou no afastamento de Dilma Rousseff da presidência, até que seja concluído. (JINKINGS, 2016, p.12)
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Didáticos na Alfabetização, A Oralidade, a Leitura e a Escrita no Ciclo de
Alfabetização, A Arte no Ciclo de Alfabetização, Alfabetização Matemática
na Perspectiva do Letramento, Ciências da Natureza no Ciclo de
Alfabetização, Ciências Humanas no Ciclo de Alfabetização e o caderno
Integrando Saberes deixaram de ser o suporte para o PNAIC 2016, sendo
acrescidos (substituídos?!) por toda e qualquer proposta didático metodológica que pudesse ser encontrada em um veículo destinado à
alfabetização. (LINO e FERNANDES, 2018, p.6)

A ideia de um redesenho do ciclo de alfabetização norteou a elaboração da BNCC, em
suas diferentes versões. Esta ideia se fez presente, notoriamente, com a inclusão no PNAIC
2017, dos professores e coordenadores pedagógicos que atuavam nas turmas de 4 e 5 anos da
Educação Infantil como público-alvo da formação, sugerindo uma antecipação das práticas
alfabetizadores para a etapa da Educação Infantil (EI). Muito embora as formações das quais
participamos no Estado do Rio de Janeiro não tenham dado ênfase às práticas alfabetizadoras
- atividades permanentes de apropriação do Sistema de Escrita Alfabético (SEA),
aprendizagem por meio de sequências didáticas e projetos integradores - na formação dos
professores da Educação Infantil, ao contrário, privilegiando ressaltando a leitura e a escrita
como práticas sociais a serem compreendidas em situações reais, a inserção dos professores
desta etapa em um programa que anuncia em seu próprio nome que há uma "idade certa" para
alfabetizar" já era um prenúncio do que viria a seguir, com a implementação da BNCC.
Uma meticulosa leitura da primeira versão da BNCC foi realizada por vários
pesquisadores do campo da alfabetização que se pronunciaram por meio de artigos,
comunicações em eventos científicos e pronunciamentos públicos acerca das implicações de
tal documento para as práticas curriculares na alfabetização. Entre tais pronunciamentos
destacamos:
Caso desejemos evitar mais essa tragédia e contribuir para avançar de fato
em relação à educação básica, em especial à alfabetização, teremos de
propor discussão e debate transparentes, corajosos e efetivos, com base na
explicitação dos problemas que podemos diagnosticar e visando à
proposição de outras possibilidades, não ―viciadas‖ e que não escondam as
fragilidades e as dificuldades dos que não conseguem ousar pensar com base
em outras referências, que não conseguem extrapolar suas crenças e seus
limitados espaços de atuação e de exercício de poderes auto-outorgados.
(MORTATTI, 2015, p. 203)
Quais princípios balizam a proposição de renovação e aprimoramento da
educação nacional, especificamente, no campo da alfabetização? Em
primeiro lugar, é importante notar, como mostrado, que a busca de
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elaboração de uma base nacional comum não é novidade. Em diferentes
momentos da nossa história, houve iniciativas dos órgãos gestores da
educação básica nacional de proposição de bases gerais curriculares para a
educação.
A partir da década de 1990, no entanto, essa definição passa a ser pensada
com o objetivo de construir metas de qualidade. Se tomarmos a alfabetização
ou o ensino da língua portuguesa nos três primeiros anos do ensino, a
construção dessas metas que estão ligadas diretamente à avaliação em larga
escala, tem indicado um empobrecimento da base nacional comum.
(GONTIJO, 2015, p. 188)

Mesmo com os pronunciamentos contundentes da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Educação (ANPEd), feito conjuntamente com a Associação Brasileira de
Currículo (ABdC), da Associação Brasileira de Alfabetização (ABAlf), da Associação
Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), entre outras associações que
manifestaram ao longo do processo de construção das três versões da BNCC, em abril de
2017 uma versão final da BNCC fica pronta, sendo encaminhada ao Conselho Nacional de
Educação para ser avaliada antes de sua homologação pelo MEC.
Nesta versão, a alfabetização das crianças é antecipada para o segundo ano do ensino
fundamental, como deveria ter ficado a redação da meta 5, se aprovada fosse de acordo com
os interesses do Senado Federal durante a elaboração do PNE. No dia em que foi apresentada
esta versão final, o Ministro da Educação Mendonça Filho fez um pronunciamento na mídia
com o seguinte argumento:
As crianças do Brasil, as mais pobres, têm o direito de serem alfabetizadas
ao mesmo tempo que as crianças das escolas privadas, as pessoas mais ricas
da sociedade. E evidentemente que à medida que a gente assegura esse
direito para mais crianças do Brasil, está gerando equidade, oportunidade"288

Uma fala como esta apresenta o total desconhecimento dos processos de construção da
leitura e da escrita por parte das crianças e os esforços compreendidos por professores e
equipes pedagógicas no sentido de investir, com seus estudos e práticas, na alfabetização das

288

Registro do pronunciamento do ministro registrado pelos jornalistas Mirthyani Bezerra e Felipe Amorim
para o UOL, em São Paulo e em Brasília. Disponível em
<https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/04/06/mec-anuncia-mudancas-no-conteudo-da-educacaoinfantil-e-ensino-fundamental.htm>
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crianças das escolas públicas. Esta versão da BNCC, homologada em 20 de dezembro de
2017, dispõe que:
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter
como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que
os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado
ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu
envolvimento em práticas diversificadas de letramentos (BRASIL, 2017,
p.57).

Fazendo a leitura do documento relacionado à linguagem nos anos iniciais,
encontramos uma série de prescrições no item ―Considerações sobre o processo de
alfabetização‖ que inclui, entre outras coisas, a identificação e nomeação das letras como
fundamental aspecto a ser ensinado para a aprendizagem da leitura e da escrita. No mesmo
item, destina o terceiro ano do ensino fundamental como o período no qual se consolidar-seiam os procedimentos linguísticos - gramaticais e ortográficos.
Neste período, o entendimento de continuidade das aprendizagens que vinha sendo
construído por boa parte dos professores alfabetizadores foi colocado em suspeita, por conta
da preocupação dos sistemas de ensino em se adequarem a esta "Base". Tal repercussão pode
ser observada em um dos encontros de formação realizado no interior do estado do RJ em
2018, onde um crescente movimento de questionamentos, dúvidas, incertezas motivou a fala
das professoras presentes. Uma delas, que nomeamos "Professora 1", neste texto, exclamou:
―agora o que compõe o ciclo de alfabetização, conhecido como ciclo da infância? Um ano,
dois anos, três anos? Um ano, dois anos? E agora, professor?‖ (PROFESSORA
A,14/03/2018)
Este suspense em torno de como as redes de ensino passariam a organizar os tempos e
espaços escolares para atender às demandas da BNCC reverberou em diversas outras falas,
revelando, por exemplo, preocupações quanto ao não-comprometimento de alguns colegas
por não entender o caráter das aprendizagens em desenvolvimento dentro do ciclo de
alfabetização:
Será que em um ano os alunos estão preparados para ser alfabetizados? Qual
é o tempo para alfabetizar uma criança? Sabe o que acontece, quando temos
três anos? Respeitamos o tempo da criança, até porque introduzimos,
ampliamos e consolidamos. Se diminuímos este ciclo de alfabetização, o
aluno não vai ter um tempo, um tempo que é necessário para ser
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alfabetizado, apesar que ainda existe professor que aproveita disso e deixa
para o próximo colega... Aqui no município acontece isso, não aprendeu no
primeiro, passa para o segundo, não aprendeu no segundo, passa para o
terceiro (PROFESSORA B, 14/03/2017).

Consideramos estas falas elucidativas, tendo em vista o fato de terem sido proferidas
por alfabetizadoras que participaram da formação do PNAIC que, em seus documentos
oficias, aponta a necessidade do SEA ser introduzido por meio de práticas leitoras,
aprofundado por meio destas práticas e consolidado ao longo de todo o ciclo de alfabetização,
sem prejuízos para o aluno.
A rotatividade de professores, presente na expressão "deixa para o colega",
pronunciada pela Professora B, é um dos problemas que podem causar prejuízos aos
estudantes no processo de alfabetização, considerando a continuidade do trabalho docente um
fator importante para que um ciclo de aprendizagem se efetive. Este possível
descomprometimento de alguns docentes com o processo é reforçado por outra fala: "Essa
discussão é muito grande, pois o aluno chega no terceiro ano e pode ser alfabetizado"
(Professora C, 14/03/2017).
Outra preocupação referente a continuidade das aprendizagens também pode ser
observada na fala de uma outra professora que nos chama à atenção para a existência, apenas,
de um ciclo de alfabetização, na maioria das Redes de Ensino e, depois dele, o
posicionamento do aluno no 4º ano de escolaridade, organizado de forma seriada. Isto
indicaria um aspecto que já temos observado enquanto professores da educação básica e
pesquisadores do cotidiano escolar, recorrente nos conselhos de classe, quando os professores
demonstram apreensão quanto à continuidade das aprendizagens pelos estudantes ao final do
ciclo de alfabetização:
Na minha opinião, a gente tem o ciclo, mas também o trabalho em série. Nós
temos primeiro, segundo, terceiro ano e no fim do terceiro ano diz que esse
aluno esta alfabetizado. Será que ele está pronto para ir para o quarto ano
onde inicia um novo ciclo? (Professora D, 14/03/2017).

As DCN's em vigor no país, como já mencionamos, apontam esta preocupação
quando asseguram, no artigo 30, inciso III, a
continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo
de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino
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fundamental como um todo e particularmente, na passagem do primeiro para
o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. (BRASIL, 2010)

Uma outra fala, que chegou a nos emocionar, por estar impregnada de elementos que
consideramos de suma importância na prática pedagógica do professor alfabetizador, que é a
necessidade de enxergarmos cada aluno como único; pensando a alfabetização na perspectiva
da diversidade e não na heterogeneidade. Em outras palavras, não procuramos a
homogeneidade presente nos discursos das políticas públicas em alfabetização, considerando
nossas turmas heterogêneas, levando em consideração que exista um padrão único a ser
encontrado/observado. Procuramos a diversidade da sala de aula, considerando cada aluno em
sua singularidade, em suas experiências próprias e, ao mesmo tempo, comuns entre seus
pares:
Vou chamar a atenção, você muda o tempo de alfabetização como esses
documentos trazem, mas chamo a atenção: será que mudamos o modo como
agimos em sala de aula? Não adianta mudar no documento, tem que mudar
em nossas atitudes. Posso dizer por mim, com formação fui percebendo que
o que é ideal é defender um tempo maior para a criança ser alfabetizada.
Chamo a atenção: a BNCC é um retrocesso no sentido de dizer que deve
alfabetizar em dois anos! Desculpa colegas, não dá! Não dá! Trabalho em
uma escola da zona rural e agora no segundo ano a criança chegou na escola,
vou reprovar o menino? Claro que não, tenho que esperar um tempo. Tem o
tempo de adaptação para o menino conhecer a escola, tem o tempo para se
relacionar, também para aprender. Três anos acho um tempo ideal, dois anos
é matar o direito de aprender dessa garotada. (Professora E, 14/03/2017).

Para não concluir: "Gente, fico perdida, sem continuidade!"

Encerramos este texto ressaltando o fato de que, em meio à vivência de um processo
de resistência propositiva289 ao enorme retrocesso que se constituiria o fim do ciclo de
alfabetização de três anos nas redes de ensino em virtude da busca, por parte dos dirigentes
dos sistemas de ensino, por uma adaptação à BNCC com a possibilidade de retenção dos
alunos no segundo ano do ensino fundamental, em função de um "não-aproveitamento"

289

Refiro-me ao engajamento pessoal de professores e pesquisadores na realização de fóruns, de rodas de
conversas, encontros formativos, entre outras estratégias das quais temos lançado mão, para que professores
alfabetizadores possam ocupar espaços onde serão ouvidos em suas indagações e angústias, assim como, terão
oportunidade de narrar suas experiências como professores dos anos iniciais.
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constatado pelos exames, chegou até nós uma notícia estarrecedora: a publicação, pelo atual
Governo Federal, do Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, instituindo, no artigo 5º, a
―alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental‖ (BRASIL, 2019).
Não nos deteremos neste espaço a valorizar os programas, ações e instrumentos
mencionados no documento, tendo em vista a total descaracterização do que a, denominada
pelo atual Ministério da Educação, Política Nacional de Alfabetização (PNA), apresenta em
relação a tudo quanto se tem estudado e debatido nos espaços formativos relacionados a
alfabetização nas escolas públicas do sul ao norte do país. Incorporamos, ao final deste texto,
a fala de uma última professora alfabetizadora, refletindo o nosso sentimento ao escrever este
texto em diálogo com os documentos e vozes do cotidiano escolar:
É muito difícil ler e debater sobre tempo de alfabetizar. Sou professora há 25
anos... são tantas informações, tantas mudanças, que acabo me perdendo.
Hoje é três anos, amanhã me diz que é dois anos, daqui a pouco volta a ser
um ano, como a classe de alfabetização. Gente, fico perdida, sem
continuidade. Quando tudo vai caminhando, chega e muda tudo. É difícil.
Sinceramente me sinto perdida nisso tudo. (Professora F, 14/03/2017).

A angústia revelada na declaração desta professora, imaginamos, esteja presente em
todas as salas de aula do Brasil: a visão de que os idealizadores dos textos das políticas
desconsideram a existência de professores mobilizados por garantir o direito, não só à
aprendizagem dos conhecimentos escolares, mas à educação, no melhor sentido freireano,
como uma forma de humanização, de se relacionar com o outro, que pode ser o próximo, a
natureza, assim como os conhecimentos do mundo que nos cerca. Professores alfabetizadores,
que fazem acontecer o cotidiano das escolas brasileiras, praticantes de uma pedagogia da
esperança, que traduzimos aqui, nas palavras de Miguel Arroyo:
para Paulo Freire, educar sempre será uma relação de gente com gente, de
adultos com crianças. (...) Para Paulo Freire, o caráter renovador da
educação está no caráter intrinsecamente renovado de toda a relação
humana, entre humanos. Formamo-nos no diálogo, na interação com outros
humanos, não nos formamos na relação com o conhecimento. Este pode ser
mediador dessa relação como pode também suplantar essa relação
(ARROYO, 2001, p. 47).

Encerramos este texto com as palavras de uma jovem pesquisadora, escritas em 2016,
na efervescência do Brasil pós-golpe, onde podemos sentir o imperativo que nos está posto:
esperançar por meio de nossa prática e pesquisa pedagógica.
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Entretanto, a esperança permanece. As universidades já não são mais as
mesmas, e uma parte significativa da sociedade se transformou pela
educação. Desde junho de 2013 muitos brasileiros redescobriram as ruas
como um espaço de fazer política e de lutar por seus direitos. Houve, ao
mesmo tempo, o surgimento dos movimentos conservadores e de novas
formas de manifestação e de organização com pautas nitidamente
progressistas, trazendo à tona palavras de ordem de combate às opressões e
que revelaram uma geração de jovens que não aceitam o retrocesso. (...) A
pauta desse movimento começa pela defesa de uma educação de qualidade,
uma educação que liberte e que represente a realidade de nossa história, que
reflita nossa diversidade cultural, que não sustente a intolerância religiosa ou
qualquer outro tipo de opressão. Uma educação que se inspire nos
ensinamentos de Paulo Freire, que transforme o indivíduo em um cidadão
pleno de seus direitos e deveres de cidadãs e cidadãos que não fiquem
calados diante das tentativas de retiradas de seus direitos, que não se
conformam com a dominação de uma parcela minoritária da sociedade no
comando do país e que atue na construção de uma sociedade
verdadeiramente justa, democrática e popular. (SAMPAIO, 2016, p. 149)

Que possamos continuar tecendo redes colaborativas, viabilizando resistências
propositivas em cada sala de aula, em cada espaço formativo, onde esperançamo-nos
mutuamente, fortalecendo as escolas públicas de nosso país, onde os estudantes das classes
populares contam com nossa persistência na defesa de uma escola pública inclusiva, que não
só acolha, mas celebre as diferenças com toda potência que elas produzem.
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Plano Municipal de Educação de Curitiba: os desafios para a
materialização da Meta 5 - alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do
ensino fundamental.

Raquel Angeli
Universidade Tuiuti do Paraná - UTP

Resumo: O texto faz parte de uma pesquisa que objetiva o monitoramento da Meta 5, alfabetizar
todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental do Plano Nacional de
Educação (PME 2015-2025) do Município de Curitiba, como também compreender o papel do PME
como política educacional, na garantia do direito a uma educação de qualidade, emancipadora e
valorização dos professores, conforme a Lei Municipal n o. 14.681. Utilizaram-se como
procedimentos a análise documental das Legislações Educacionais da Secretaria Municipal de
Educação (SME) e a revisão de literatura. Pode-se constatar no estudo das legislações educacionais,
que as estratégias do PME não estão sendo efetivadas, principalmente as metas que exigem maior
investimentos por parte da SME, e para a legalização destas infrações, a mesma estabelece Portarias
ou Instruções Normativas para dar uma ―falsa‖ legalidade.

Palavras-chave: Plano Municipal de Educação. Política educacional. Alfabetização.
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Introdução

O Brasil inicia o século XXI com o desafio da erradicação do analfabetismo, de
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua- PNAD Contínua de
2017, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 7,0%
(11,5 milhões de analfabetos) e o nível de instrução das pessoas de 25 anos ou mais de idade
que concluíram ao menos a etapa do ensino básico obrigatória corresponde a 46,1%.
Em outubro de 2017, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) divulgou os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)290 de
2016. A alfabetização nacional revela um cenário inquietante em relação aos níveis de
proficiência em Leitura, 54,74% dos estudantes encontram-se nos níveis insuficientes, ou seja,
provavelmente os estudantes conseguem ler palavras relacionadas a uma imagem e realizar
uma leitura integral ou parcial do texto indicando o assunto no título ou na frase inicial. E na
Escrita, os resultados são mais animadores, 66,15% dos estudantes encontram-se nos níveis
suficientes, ou seja, provavelmente escrevem palavras conforme a norma padrão,
independentemente de sua complexidade, e realizam possivelmente uma produção textual do
gênero narrativo, apresentando uma situação inicial, central e final.
Os resultados da ANA de 2016 da Rede Municipal de Educação de Curitiba, na escala
de proficiência em Leitura, apresentou que 49,01% dos estudantes encontram-se no nível
insuficiente em leitura e escrita, ao passo que 18,57% dos estudantes encontram-se abaixo do
nível esperado. Pode-se perceber que o município de Curitiba apresenta resultados superiores
aos nacionais, na escala de proficiência em leitura e escrita, porém indicam que a Rede
Municipal de Curitiba está distante do objetivo de alfabetizar todas as crianças até o final do
3º ano do ensino fundamental.

Documentos da rede municipal de educação de curitiba direcionados à alfabetização e
letramento
290

A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), foi incorporada ao Sistema de Avaliação da Educação Básica
o
– Saeb, pela Portaria n 482, de 7 de junho de 2013 e tem o objetivo de realizar um diagnóstico da educação
básica brasileira nos níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em
Matemática e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas (INEP, 2017, p. 7)
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A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, em janeiro de 2005, inicia o
processo de reavaliação das Diretrizes Curriculares para a Educação de Curitiba, e ao longo
desse ano, foram realizados estudos e reflexões para oferecer uma educação pública
municipal de qualidade. Em 2006, a SME de Curitiba publica as Diretrizes Curriculares
para a Educação de Curitiba, organizadas em 4 volumes, sendo: o 1º volume traz os
Princípios e Fundamentos para a Educação em Curitiba; o 2º volume apresenta as Diretrizes
da Educação Infantil; o 3º volume compreende as Diretrizes do Ensino Fundamental de 9
anos; e o 4º volume refere-se às modalidades de Educação Especial e Inclusiva, Educação
Integral e Educação de Jovens e Adultos.
As Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental (CURITIBA/SME 2006, p. 204),
na área de conhecimento de Língua Portuguesa, descreve que a erradicação no
analfabetismo continua sendo uma das metas da Educação de Curitiba (CURITIBA/SME,
2006, p. 197). O documento está elaborado segundo a perspectiva construtivista e define o
Ciclo I (1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental de 9 anos) para o processo de alfabetização,
compreendendo com um processo de aquisição da leitura e da escrita pela criança e o
letramento quando se tem se apropriado da leitura e da escrita, sendo capaz de utilizá-las
como meios para fazer análises da realidade e nela intervir (CURITIBA/SME, 2006, p.203).
A Câmara Municipal de Curitiba aprova a Lei nº 14.681, de 24 de junho de 2015,
referente ao Plano Municipal de Educação (PME), tendo vigência de 10 anos, período de
2015-2025. As PME de Curitiba enunciam 10 diretrizes, entre elas a erradicação no
analfabetismo; a universalização do atendimento escolar; a superação das desigualdades
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania, de valores da família e na superação
de todas as formas de discriminação, a melhoria da qualidade da educação; valorização dos
profissionais da educação escolar básica, entre outras.
O PME (2015-2025) está integrado e articulado ao Plano Nacional de Educação
(PNE 2014-2024), compreendendo 26 metas, com estratégias para a sua materialização. No
PME, a meta 5 também se refere ao ensino fundamental que propõe alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. Para a
efetivação desta meta, o PME propõe 12 estratégias, compreendendo, no quantitativo, 5
estratégias a mais que o PNE, sendo: ampliar o número de professores, garantindo o
trabalho efetivo de 2 professores por turma; reorganizar as turmas do ciclo de alfabetização
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para que tenham, no máximo, 20 estudantes; elaborar estratégia de redimensionamento
gradativo para a diminuição do número de estudantes nas salas de alfabetização, num prazo
de 1 ano e o cumprimento da meta, até o 5º ano da vigência deste plano; garantir o número
de professores para todas as atividades de apoio pedagógico, além do trabalho de regência
de turma; atualizar constantemente os recursos e ambientes tecnológicos nas redes de
ensino, garantindo infraestrutura física, material, programas específicos, bem como a
formação continuada, de modo que atendam às necessidades da escola; e garantir para os
formadores condições e infraestrutura adequadas, conforme as especificidades de cada rede
de ensino.
No entanto, o PME não contempla a estratégia 5.5 do PNE, que prevê apoiar a
alfabetização de crianças do campo indígenas, quilombolas e de populações itinerantes.
A Secretaria de Educação do Município de Curitiba dispõe do Portal Cidade do
Conhecimento291, um canal de comunicação entre a Secretaria Municipal de Educação, seus
estudantes e a comunidade em geral. Neste canal, é possível ter acesso diferentes materiais,
como: notícias, informações sobre a Rede Municipal de Ensino, divulgações de cursos para
docentes, legislação educacional, entre outros.
No Portal da Cidade do Conhecimento, no lado esquerdo, há várias opções de
navegação, entre elas o item ―Legislação Educacional‖. A Legislação Educacional, de
acordo com o portal, é o conjunto de normas sobre a educação que compreende as Leis no
âmbito Federal, Estadual e Municipal, bem como Pareceres, Resoluções, Deliberações,
Indicações do Conselho Nacional de Educação, dos Conselhos Estaduais e Municipais de
Educação e Decretos do Poder Executivo, Portarias, Instruções, Estatutos e Regimentos de
órgãos educacionais e escolas.
A Lei nº 14.681 do PME (2015-2025) está presente no Portal do Conhecimento, no
item Legislação Educacional e no subitem de Educação Básica, Leis Municipais. Desta
forma, infere-se que o PME é o documento que fundamenta, regulamenta e orienta a
proposição e execução de políticas públicas do município e a gestão municipal deve
conceber o documento como um planejamento na busca pela equidade e pela qualidade da
educação.

291

Disponível em: http://www.cidadedoconhecimento.org.br
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O plano deve constituir-se em instrumento objetivo de gestão. Deve
permitir a programação das ações e estratégias, recursos, atores e processos
de gestão para realizar as transformações desejadas, rumo à cidadania que
queremos para todos. (BORDIGNON, 2009, p. 93).

Para Bordignon (2009, p. 90), ―planejamento é inerente a toda atividade humana,
seja individual ou coletiva, e essencial à gestão pública para a promoção da melhoria da
qualidade de vida‖. Deste modo, foram analisadas as Legislações Municipais que norteiam a
Educação Básica, principalmente o Ensino Fundamental no primeiro ciclo, com o objetivo
de confrontar as Portarias e Instruções Normativas que regulam as unidades escolares ao
Plano Municipal de Educação vigente.
Como citado anteriormente, a Meta 5 do PME propõe alfabetizar todas as crianças,
no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. A estratégia 5.1 salienta a
―valorização dos(as) professores(as) alfabetizadores(as) e com apoio pedagógico específico,
a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças‖ (CURITIBA, 2015). No
entanto, o prefeito Rafael Greca (PMN) sanciona a Lei nº 15.043 de 28 de junho de 2017,
que suspende os planos de carreira previstos nas Leis Municipais, conforme art. 2º:

Art. 2º Ficam suspensos os procedimentos de transição da parte especial
para a parte permanente do quadro de servidores municipais, mudança de
área de atuação, mudança de classe, crescimento vertical, crescimento
horizontal, crescimentos entre referências, crescimento entre padrões,
avanço linear e avanço por titulação, bem como a implantação dos novos
planos de carreira e seus respectivos enquadramentos, previstos nas
seguintes leis municipais: I - 10.190, de 28 de junho de 2001; II - 11.000,
de 3 de junho de 2004; III - 11.001, de 3 de junho de 2004; IV - 12.083, de
19 de dezembro de 2006; V - 13.769, de 28 de junho de 2011; VI - 13.770,
de 28 de junho de 2011; VII - 14.507, de 15 de setembro de 2014; VIII 14.522, de 10 de outubro de 2014; IX - 14.544, de 11 de novembro de
2014; X - 14.580, de 22 de dezembro de 2014. (CURITIBA, 2017).

As estratégias assim estão colocadas: ―5.2 Ampliar o número de professores (as),
garantindo o trabalho efetivo de 2 dois (duas) professores (as) por turma ‖ e ―5.5 Garantir
número de professores (as) para todas as atividades de apoio pedagógico, além do trabalho
de regência de turma‖ (CURITIBA, 2015), porém, a Instrução Normativa n.4 da Secretaria
Municipal de Educação, de 05 de julho de 2017, orienta procedimentos para a organização
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da docência compartilhada por meio do trio de regência 292 nas unidades escolares da Rede
Municipal de Ensino de Curitiba. A Portaria nº 53 293 da Secretaria Municipal de Educação,
de 24 de novembro de 2017, no seu Art. 5º, estabelece que 1 Regente para cada turma de
Pré escola ao 5º ano, a regente para cada turma de estudante integral, cada turma de 1º ao 5º
ano regular e turmas integrais no turno componente curricular, terão 4 horas semanais de
corregência294 e turmas integrais 7 horas com docentes auxiliares. Entende-se que a Portaria
n.53 suprime a Instrução Normativa n. 4 referente ao trio de regência.
Entende-se que a estratégia ―5.3 Reorganizar as turmas do ciclo de alfabetização
para que tenham, no máximo, 20 (vinte) estudantes, conforme indica o texto da CONAE‖ e
a ―5.4 Elaborar estratégia de redimensionamento gradativo para a diminuição do número de
estudantes nas salas de alfabetização, num prazo de 1 (um) ano e o cumprimento da meta,
até o 5º (quinto) ano da vigência deste plano‖ (CURITIBA, 2015) são de extrema
importância na tentativa de garantir a alfabetização das crianças no 3º ano, por proporcionar
à criança um atendimento maior em suas necessidades, favorecendo a relação professoraluno no processo de ensino-aprendizagem.
A Portaria nº 53, no seu Art. 4º, determina que, para a composição de turmas, serão
obedecidos os critérios estabelecidos na Portaria específica da Secretaria Municipal da
Educação. De acordo com as pesquisas, a Portaria nº 26/2005 regulamenta o número de
estudantes para efeito de composição de turmas para todas as Unidades de Educação e
Ensino de Curitiba, que fixa para o Ensino Fundamental Ciclo I 25 estudantes no mínimo e
30 estudantes no máximo, contudo, no seu Art. 3º, estabelece que haverá tolerância quanto
ao número mínimo ou máximo de três estudantes para a composição das turmas do Ensino
Fundamental.

292

293

294

Trio de regentes está estruturado da seguinte forma: a cada duas turmas, haverá dois professores regentes e o
terceiro professor trabalhará como regente do componente curricular de ciências e assumira a corregência nas
duas turmas.
Portaria nº 53 estabelece a Adequação dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Ensino de
Curitiba na organização do ensino, gestão do espaço e distribuição de recursos humanos para garantia do
direito à educação pública de qualidade (Profissional do Magistério – Docência I). (CURITBA, 2017).
Corregência supõe, como o próprio termo indica, ação conjunta com o regente. Não constitui atividade de
recuperação paralela de estudos. É, antes, um processo concomitante e articulado às atividades da regente da
classe. Implica, pois, na busca permanente do corregente por auxiliar individualmente o aluno a compreender
e acompanhar as atividades de seu grupo. Esses processos são facilitados quando o corregente atua
individualmente com os alunos que mais precisam de auxílio durante as atividades corriqueiras de sala de
aula (CURITIBA, 1999, p. 5).
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A Secretaria Municipal de Educação, no mês de abril de 2018, realiza a primeira
aplicação da Prova Curitiba para os estudantes do 2º, 4º, 6º e 8º anos das 185 escolas
municipais, sendo avaliados os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Produção
Textual. Conforme a Secretária de Educação, Maria Sílvia:

A Prova Curitiba é um dos caminhos para nosso planejamento e
direcionamento na rede municipal de ensino. Com o resultado da
avaliação, identificamos os pontos fortes e as áreas em que é necessário
reforçar ações para, assim, melhorarmos a qualidade do ensino no
município 295

O Ofício n. 0004/2018, de 10 de abril de 2018, orienta os diretores das unidades
escolares que a avaliação está pautada numa concepção diagnóstica, formativa e processual
de aprendizagem. Percebe-se, desta forma, que a Prova Curitiba está em consonância com a
estratégia ―5.6 Instituir instrumentos periódicos de avaliação municipal e específicos para
aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano [...]‖ (CURITBA, 2015).
Para estas estratégias a seguir, não foram encontradas ações específicas e nas
legislações educacionais municipais: 5.7 que prevê selecionar, certificar, divulgar, manter e
aprimorar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a
diversidade de métodos e propostas pedagógicas; 5.8 que prevê atualizar constantemente os
recursos e ambientes tecnológicos nas redes de ensino, garantindo infraestrutura física,
material, programas específicos; 5.9 que exara fomentar o desenvolvimento e garantir a
renovação, atualização e manutenção de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a alfabetização; e a 5.11 que prevê garantir para os(as)
formadores(as) condições e infraestrutura adequadas, conforme as especificidades de cada
rede de ensino.
Infere-se que a estratégia ―5.10 Promover e estimular a formação inicial e continuada
dos (os) professores (as) da educação escolar básica para a alfabetização de crianças [...]
priorizando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de
formação continuada‖ (CURITBA, 2015) está sendo exercida conforme a Instrução
Normativa nº 6 da Secretaria Municipal de Educação, de 6 de agosto de 2014, que
estabelece normas para concessão de licença com vencimentos para participação em cursos

295

Disponível
em:
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prova-curitiba-avalia-conhecimentos-de-40-milestudantes/45868. Acesso em: 15 fev. 2019.
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de pós-graduação na modalidade Mestrado Profissional em Educação – Termo de Convênio
com UFPR – para profissionais do magistério e educadores da RME de Curitiba, como
também diversos cursos de formação continuada que são disponibilizados no Portal
Aprendere296 para os professores realizarem em seus dias de permanência 297.
Sobre a Estratégia 5.12, que exara ―dar suporte necessário às unidades educacionais
para a alfabetização das pessoas com deficiência e de inclusão escolar, considerando as suas
especificidades [...]‖ (CURITIBA, 2015), até o ano de 2016, a SME de Curitiba
disponibilizava uma professora para apoio aos estudantes em processo de inclusão,
contratado em Regime Integral de Trabalho (RIT) para assumir essa função. No entanto, o
SISMMAC298 (2017) denuncia que, no início de 2017, esse apoio passou a ser realizado por
estagiários dos cursos de Pedagogia e Psicologia, o que fere a Legislação Federal Lei nº
12.764/12, no Art. 3º, parágrafo único, que prevê ao aluno incluído nas classes comuns do
ensino regular o direito a um acompanhante especializado.

296

297

298

Portal Aprendere é um site voltado à capacitação dos servidores municipais de Curitiba, região metropolitana
e à comunidade, possibilitando acompanhamento dos cursos, inscrições e a emissão de certificados.
Disponível em: http://aprendere.curitiba.pr.gov.br/#1. Acesso em: 11 fev. 2019.
A permanência é o intervalo de tempo da carga horária semanal destinada aos docentes para que participem
de estudo, planejamento, cursos e atendimento às famílias. É o momento de trabalho coletivo entre docentes,
organizado e articulado pela equipe pedagógica escolar, de forma a promover a reflexão e a tomada de
decisões sobre o processo de ensino aprendizagem. O docente com carga horária de 20 h possui 33% de
permanência, dispondo de 7 aulas semanais, sendo agrupadas 4 h semanais em um único dia e as restantes
conforme o horário escolar organizado (CURITBA, 2017).
Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (SISMMAC). Disponível em:
http://sismmac.org.br/noticias/2/informe-se/7286/curitiba-desrespeita-lei-do-estagio-na-contratacao-de-apoioa-inclusao
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QUADRO 1 – SISTEMATIZAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) E LEGISLAÇÃO
EDUCACIONAL MUNICIPAL
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (2015-2025) Lei n. 14.681/2015

META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
Estratégias

Legislação Educacional Municipal

5.1 Estruturar os processos pedagógicos de Lei nº 15.043 de 28 de junho de 2017, que suspende os
alfabetização na perspectiva do letramento nos planos de carreira previstos nas Leis Municipais.
anos iniciais do ensino fundamental, articulandoos com as estratégias desenvolvidas na préescola, com qualificação e valorização dos (as)
professores (as) alfabetizadores (as) e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças.
5.2 Ampliar o número de professores (as),
garantindo o trabalho efetivo de 2 dois (duas)
professores (as) por turma.

Instrução Normativa n. 4, da SME, de 05 de julho de
2017, orienta procedimentos para a organização da
docência compartilhada por meio do trio de regência e a
Portaria n. 53 da SME, de 24 de novembro de 2017, no
seu Art. 5º estabelece que 1 Regente para cada turma de
Pré escola ao 5º ano. Desta forma, entende-se que a
Portaria n. 53, suprime a Instrução Normativa n.4

5.3 Reorganizar as turmas do ciclo de A Portaria n. 53/2017, Art. 4º determina que para a
alfabetização para que tenham, no máximo, 20 composição de turmas serão obedecidos os critérios
(vinte) estudantes, conforme indica o texto da estabelecidos na Portaria específica, da SME. Portaria n.
CONAE.
26/2005 fixa para o Ensino Fundamental Ciclo I 25
5.4 Elaborar estratégia de redimensionamento estudantes no mínimo e 30 estudantes no máximo,
gradativo para a diminuição do número de porém no seu Art. 3º estabelece que haverá tolerância
estudantes nas salas de alfabetização, num prazo quanto ao número mínimo ou máximo de três
de 1 (um) ano e o cumprimento da meta, até o 5º estudantes para a composição das turmas do Ensino
Fundamental.
(quinto) ano da vigência deste plano
5.5 Garantir número de professores (as) para
todas as atividades de apoio pedagógico, além do
trabalho de regência de turma.

Portaria n. 53/2017 no seu Art. 5º estabelece 4 horas
semanais de corregência para turmas regulares de 1º ao
5º ano e para as turmas integrais 7 horas de docentes
auxiliares.

5.6 Instituir instrumentos periódicos de avaliação
municipal e específicos para aferir a alfabetização
das crianças, aplicados a cada ano, bem como
estimular os sistemas de ensino e as escolas a
criarem os respectivos instrumentos de avaliação
e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar todos (as)
estudantes até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental

Prova Curitiba para os estudantes do 2º, 4º, 6º e 8º anos
das 185 escolas municipais, sendo avaliados os
conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e
Produção Textual
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (2015-2025) Lei n. 14.681/2015

META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
Estratégias

Legislação Educacional Municipal

5.7 Selecionar, certificar, divulgar, manter e
Não foi encontrada ação específica nas legislações
aprimorar tecnologias educacionais para a
educacionais municipais.
alfabetização de crianças, assegurada a
diversidade de métodos e propostas pedagógicas,
bem como o acompanhamento dos resultados
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas,
devendo ser disponibilizadas, preferencialmente,
como recursos educacionais abertos.
5.8 Atualizar constantemente os recursos e
Não foi encontrada ação específica nas legislações
ambientes tecnológicos nas redes de ensino,
educacionais municipais.
tanto no que diz respeito aos sistemas
administrativos quanto ao trabalho efetivo com
os (as) estudantes, garantindo infraestrutura
Física, material, programas específicos, bem como
a formação continuada, de modo que atendam às
necessidades da escola.
5.9 Fomentar o desenvolvimento e garantir a
renovação, atualização e manutenção de
tecnologias educacionais e de práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a
alfabetização, favoreçam a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem dos (as) estudantes,
consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade

Não foi encontrada ação específica nas legislações
educacionais municipais.

5.10 Promover e estimular a formação inicial e
continuada dos(os) professores(as) da educação
escolar básica para a alfabetização de crianças,
com o conhecimento de tecnologias educacionais
e práticas pedagógicas inovadoras, priorizando a
articulação entre programas de pós-graduação
stricto sensu e ações de formação continuada

Instrução Normativa, nº 6 da SME, de 6 de agosto de
2014 que estabelece normas para concessão de licença
com vencimentos para participação em cursos de PósGraduação na modalidade Mestrado Profissional em
Educação (Termo de Convênio com UFPR) e a oferta de
diversos cursos de formação continuada que são
disponibilizados no Portal Aprendere.

5.11 Garantir para os(as) formadores(as)
condições e infraestrutura adequadas, conforme
as especificidades de cada rede de ensino.

Não foi encontrada ação específica nas legislações
educacionais municipais.

5.12 Dar suporte necessário às unidades
educacionais para a alfabetização das pessoas
com deficiência e de inclusão escolar,
considerando as suas especificidades, inclusive a
alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem
estabelecimento de terminalidade temporal.

Apoio realizado por estagiários dos cursos de Pedagogia
e Psicologia, o que fere a Legislação Federal Lei nº
12.764/12, no Art. 3º, parágrafo único, prevê ao aluno
incluído nas classes comuns do ensino regular terá
direito a um acompanhante especializado.
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Fonte: elaborado pela autora.

Em 2016, a SME de Curitiba divulga o Currículo do Ensino Fundamental de 1º
ao 9º ano. O ensino da língua portuguesa tem como base a concepção interacionista de
linguagem, apresentando como objetivos de aprendizagem deste componente cinco
eixos que se articulam: apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico,
oralidade, leitura escrita e análise linguística. De acordo com o documento, a
apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico deve assumir centralidade nos
anos iniciais (ciclo I), considera a alfabetização e letramento como processos
simultâneos e interdependentes, visto que a ―alfabetização só ganha significado quando
desenvolvida em meio a práticas sociais de uso da escrita e leitura‖. (CURITIBA, 2016,
p. 7).
Conforme o Portal Cidade do Conhecimento, a SME realiza a primeira etapa da
Semana de Estudos Pedagógicos (SEP) do ano de 2019 nas escolas e nos Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba, com discussões sobre como
colocar em prática a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a partir da trajetória da
rede municipal de ensino.
Desta forma, percebe-se que a SME de Curitiba possui documentos sólidos no
referencial curricular básico como as Diretrizes Curriculares para a Educação
Municipal de Curitiba, as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental para a
Educação Municipal de Curitiba e o Currículo do Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano
da Prefeitura Municipal de Curitiba. No entanto, verifica-se a fragilidade na efetivação
das legislações educacionais do município de Curitiba, a exemplo do PME, no que se
refere à Meta 5, que por meio de Portarias ou Instruções Normativas descumpre
estratégias, principalmente as que necessitam um maior investimento. A este respeito,
Souza e Faria (2004, p. 933) argumentam que a descentralização da educação por meio
do Plano Municipal de Educação é de grande importância para a implementação e
gestão dos sistemas de ensino e os mesmos devem fazer parte do conjunto de estratégias
político-educacionais dos Municípios.
No entanto, Cury (1998, p.8) alerta que a autonomia dos sistemas municipais
gera o risco de se associar a uma dispersão de iniciativas, de programas, de políticas
com improvisação, onde os sistemas forem precários. Isso reflete o caso de Curitiba,
que tem uma história de legislação e de documentos elaborados com a participação dos
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profissionais da educação, mas que nas últimas décadas vem sofrendo cortes de recurso
para manutenção dos avanços conquistados, a exemplo da valorização do professor e da
relação número de alunos e professores em turmas de alfabetização.

Considerações finais

A Secretaria Municipal de Educação dispõe da Lei n. 14.681/2015, que garante o
Plano Municipal de Educação (PME), com vigência de 2015-2025, estabelecendo 26
metas para a política educacional de Curitiba, com a finalidade de direcionar esforços e
investimentos para a melhoria da qualidade da educação. Dentre as 26 metas, a meta 5
prevê alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º ano do ensino fundamental,
para a efetivação da mesma, o PME estabelece 12 estratégias. No entanto, pode-se
constatar, no estudo das Legislações Educacionais da SME, somente as metas 5.6
atribui instituir instrumentos de avaliação municipal específicos para aferir a
alfabetização das crianças (Prova Curitiba) e a 5.10 que atribui a formação inicial e
continuada para professores da educação escolar básica para a alfabetização.
De acordo com Luckesi (2018, p. 200), para o desempenho satisfatório dos
estudantes nos resultados da avaliação em larga escala, há que se viabilizarem
investimentos necessários para que ocorra uma melhoria na qualidade da educação,
envolvendo componentes mais abrangentes da macroestrutura do sistema de ensino no
país, envolvendo professores, gestores de instituições escolares e administradores
públicos do municípios, estados e federação, uma vez que a qualidade da educação não
é optativa para o serviço público, mas sim uma obrigação.
Em suma, constata-se que as ações da Secretaria Municipal de Educação de
Curitiba não têm garantido a alfabetização de todos os estudantes até o final do 3º ano
do ensino fundamental. A ênfase na formação continuada dos profissionais das turmas
de alfabetização revelou que é insuficiente como política educacional de alfabetização.
Porém, o ano de 2019 inicia com um desafio ainda maior em relação à alfabetização,
pois, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), espera-se que o
estudante esteja alfabetizado no final do 2º ano do ensino fundamental, uma vez que o
Currículo da RME de Curitiba ainda está sendo reformulado de acordo com a BNCC.
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Equidade no processo alfabetizador de estudantes com vulnerabilidade
na trajetória de aprendizagem
Ana Celina Hesketh Rabuske Corsi
Secretaria Municipal de Educação de Curitiba – PR

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa. O problema de pesquisa
seguiu o seguinte questionamento: quais são as contribuições do ―Projeto de Apoio Pedagógico
do Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação‖ para o desenvolvimento do
processo de alfabetização dos estudantes com defasagem de aprendizagem a partir das
percepções de professores que atuaram no projeto? A pesquisa teve como objetivo: analisar as
repercussões dos profissionais que atuaram no Projeto de Apoio Pedagógico perante o processo
alfabetizador de estudantes com vulnerabilidade a trajetória de aprendizagem. A investigação
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envolveu quatro professores que atuaram no Apoio Pedagógico no ano de 2018. Os dados foram
coletados a partir de uma entrevista semi-estruturada. Os resultados da pesquisa revelaram que
por meio de grupos com número reduzido de estudantes, atividades diferenciadas e práticas
lúdicas o Apoio Pedagógico apresentou resultados satisfatórios, garantindo mais uma
oportunidade e aprendizagem para os estudantes com defasagem na aprendizagem.

Palavras-chave: Equidade. Alfabetização. Direito à Educação.
Introdução
Historicamente Brasil é um país com desigualdades sociais, de oportunidades de
direitos. O sistema educacional inserido e refletindo as demandas dessa sociedade,
seleciona e exclui parcelas da população. A redução das desigualdades escolares,
portanto, é uma divida a ser paga à sociedade é urgente, necessário e princípio norteador
de uma educação equânime e de qualidade.
A redução das desigualdades escolares é a garantia do direito a educação para
todos. Consagrada na Constituição Federal de 1988 e reconhecida como um direito
fundamental do homem, a educação é estabelecida como um direito social, portanto,
como agente balizador e transformador da sociedade.
A partir da constituição de 1988 outras leis normativas da educação e/ou
relacionada a ela detalharam e explicitaram como os direitos da educação são garantidos
na legislação brasileira, são elas: LDB (Lei 9.394/96), ECA (Lei 8.069/90), Plano
Nacional de Educação (Lei 10172/01) e BNCC (CNE/CP n 02). De acordo com
Romualdo Portela de Oliveira (2007) essas determinações avançam do termo e
igualdade de todos perante a lei, pois garante de forma compulsória e gratuita o acesso e
permanência na escola, bem como valores mínimos dispensados a cada estudante
brasileiro.
Entretanto, a educação de qualidade é um direito ainda não alcançado por grande
parte dos brasileiros. É o que se constata os 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 do ensino fundamental, no Brasil. 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
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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 Saeb/ANA realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP em 2016, com alunos de escolas públicas, no
final do terceiro ano do ensino fundamental, mostrou uma ligeira melhora dos índices,
apesar de ainda estarem muito aquém do esperado. Se tratando de leitura, no nível mais
alto de proficiência, o índice passou de 11,2% em 2014 para 13% em 2016. Visto em
outra perspectiva, esse índice revela que aproximadamente 87% das crianças do 3º ano
do ensino fundamental ainda não desenvolveram as condições de alfabetização
condizentes com as expectativas esperadas para essa etapa escolar.
Portanto, de acordo com Oliveira, ―a nova e mais urgente luta pelo direito a
educação é estabelecer parâmetros de qualidade de ensino que sejam estendidos a
todos.‖ (OLIVEIRA, 2007 p. 39).
Clarice Seixas Duarte (2007) amplia o debate sobre o direito a educação quando
a firma que a educação ultrapassa e muito os direitos individuais, pois para a sociedade
a educação se concretiza como um bem comum, que busca a continuidade de bens
culturais e modo de vida. ―Trata-se, pois, de um direito que, mesmo podendo ser
exercido individualmente, não pode ser compreendido em abstração de sua dimensão
coletiva e até mesmo difusa‖. (DUARTE, 2007 p. 4).
Ainda de acordo com Duarte (2007) a educação como um direito de todos deve
ser consagrado na sua universalidade e, para tanto, restados sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para isso,
segundo a autora, a sua implementação demanda a escolha de alvos prioritários, ou seja,
grupos de pessoas que se encontram em uma mesma posição de carência ou
vulnerabilidade, porque o objetivo dos direitos sociais é corrigir desigualdades próprias
das sociedades de classe, aproximando grupos ou categorias marginalizadas.
Nesse contexto, concordamos com François Dubet (2008) quando afirma que a
igualdade de oferta não é suficiente, pois esta igualdade não compensaria as
desigualdades sociais fora da escola, portanto a correção das desigualdades será possível
a partir da equidade, quando se dá mais e aquilo que os menos favorecidos precisam.
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De acordo com Dubet (2008), a equidade é garantir a justiça social, é garantia
dos direitos básicos, para o desenvolvimento pleno de todos. Para o autor, essa norma
de justiça social é importante não por ser igualitária, pois ela aceita a desigualdade, mas
por clamar que aspectos da desigualdade não cheguem ao extremo de sua lógica.
O autor defende o princípio da igualdade das oportunidades a todos, pois essa é a
―única maneira de produzir desigualdades justas quando se considera que os indivíduos
são fundamentalmente iguais e que somente o mérito pode justificar as diferenças.‖
(DUBET, 2008 p. 11).
No entanto, o próprio autor revela a dificuldade em realizar o modelo da escola
da igualdade de oportunidades, no mundo nenhum sistema escolar conseguiu se
proteger completamente das desigualdades sociais, sobretudo sociedades com
desigualdades graves, como a brasileira. Por isso em sua obra, Dubet (2008), propõe
uma reflexão e meios para se aproximar desse conceito:
1- Tornar as práticas escolares mais equitativas - os aspectos da sociedade
desigual dificultam a igualdade de oportunidades, no entanto, as demandas
escolares ainda privilegiam os mais favorecidos.
2- A equidade na escola pode ser julgada pela maneira como trata os mais
fracos - antes de começar a seleção meritocrática, uma escola de
oportunidades deve garantir a todos e a cada um os conhecimentos e
competências que tem direito.
3- Reflexão sobre a igualdade individual das oportunidades - a Igualdade de
oportunidades visa anular os efeitos das desigualdades sociais frente as
desigualdades escolares. A busca pela igualdade de oportunidade não nos
desobriga a refletir sobre os resultados, o valor dos diplomas e suas
consequências coletivas na sociedade, nos levando a interrogar sobre os
modelos educativos e o lugar que ele atribui aos indivíduos.
Corrobando com Oliveira (2013) a justiça em Educação é garantida com a
Igualdade de Oportunidades, Igualdade de Tratamento e Igualdade de Conhecimento.
Ou seja, a educação equânime, garante oportunidades para que todos os estudantes
alçassem todo o seu potencial, por meio de práticas fundamentalmente humanas.
O Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação
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A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, no ano de 2017, implantou o
Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação. Baseado no projeto
Equidade existente na Rede Municipal desde 2015, o programa nasce com o objetivo de
refletir a educação como política social, propondo a consolidação do princípio da
equidade nas unidades educacionais do município, almejando a construção de uma
sociedade em que todos tenham seus direitos plenamente reconhecidos.
O Programa tem como missão a reflexão e a promoção de ações que afirmem o
princípio de Equidade nas unidades educacionais, garantindo a permanência e o
domínio de habilidades escolares a todos e a cada um dos estudantes. (CURITIBA,
2017).
O Programa foi desenvolvido em 37 escolas e 37 CMEIS durante os anos de
2017 e 2018, para os anos de 2019 e 2020 o programa se dará a 47 escolas e 47 CMEIS,
totalizando 94 unidades. As unidades foram selecionadas a partir da análise e da
avaliação dos dados relativos às escolas, aos estudantes, às famílias e ao território,
portanto englobando aspectos sociais, pedagógicos e econômicos. (CURITIBA, 2017).
Para Secretaria Municipal da Educação (SME) ―abordar o princípio da equidade
nas unidades educacionais consiste em fortalecer as reflexões relativas à educação em
direitos humanos, ampliando o olhar para além do acompanhamento individualizado da
aprendizagem‖. (CURITIBA, 2017 p. 8).
Para tanto, a SME assumiu o princípio da equidade como um dos marcos da
gestão incorporando em todas as ações e espaços educacionais o compromisso com a
prevenção, promoção, proteção, defesa e reparação de direitos, visando à transformação
da realidade na qual a escola está inserida. (CURITIBA, 2017).
Para a efetivação e fortalecimentos das ações do Programa a SME garante o
repasse de recursos financeiros para o pagamento de dois profissionais para cada escola
participante do programa, ampliando equipe para o exercício da função de apoio
pedagógico, além do acréscimo de 10% no fundo rotativo de cada unidade para
aquisição de materiais pedagógicos. (CURITIBA, 2017).
São desenvolvidas, pela SME, ações formativas com os profissionais que atuam
no Projeto de Apoio Pedagógico, com as equipes gestoras das unidades participantes do
Programa e ainda assessoramentos ―in loco‖ para cada unidade, garantindo o
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acompanhamento, assessoramento e formação específica às equipes das unidades
educacionais. (CURITIBA, 2017).
Segundo a SME, os resultados do IDEB (2017) refletem as boas ações
desenvolvidas nas unidades do Programa: 80% das unidades aumentaram o índice do
IDEB, 68% das escolas superaram as metas definidas pelo INEP e seis escolas estão
entre as dez unidades com maior crescimento na nota do IDEB no município.
Projeto de Apoio Pedagógico do Programa Transformando Realidades: Equidade
na Educação
O ―Projeto de Apoio Pedagógico do Programa Transformando Realidades:
Equidade na Educação‖ disponibiliza às escolas participantes dois profissionais a mais
no quadro de professores para exercer a função de apoio pedagógico, no contra turno
escolar, para estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
O Objetivo do Projeto é garantir o direito à educação e à efetiva aprendizagem
de estudantes que pela singularidade do percurso de desenvolvimento e da
vulnerabilidade da trajetória de aprendizagem, demandam da ampliação do tempo
escolar como possibilidade de apropriação de conhecimentos fundamentais.
(CURITIBA, 2017) .
Com a proposta de intervenção singular, que respeite o desenvolvimento
individual de cada estudante, os atendimentos acontecem no contra turno escolar, em
grupos de 8 a 12 estudantes, contemplando metodologias que considerem as
necessidades específicas de cada estudante, englobado prioritariamente a apropriação de
conteúdos dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e/ou Matemática.
(CURITIBA, 2017).

No ano de 2018, segundo a SME, aproximadamente 3050

estudantes foram atendidos no Projeto de Apoio Pedagógico do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação.
O planejamento das ações do Apoio Pedagógico engloba metodologias lúdicas,
individuais e diferenciadas. Segundo Hoffmann (2001) atividades diferenciadas são
aquelas

planejadas

de

acordo

com

as

potencialidades/necessidades

pedagógicas/interesse de cada estudante, significa fazer encaminhamentos pedagógicos
diferentes de acordo com os percursos individuais, sem deixar de dinamizar o grupo e
prezar pelo trabalho coletivo.
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As metodologias lúdicas nas classes alfabetizadoras foram amplamente
difundidas com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). A
ludicidade é um dos pontos norteadores do trabalho proposto pelo Pacto porque
considera que ―pensar a prática pedagógica também associada às questões do lúdico é
considerar que as atividades escolares podem, além de desenvolver o aprendizado dos
conhecimentos escolares, também gerar prazer, promover a interação e a simulação de
situações da vida em sociedade.‖ (FERREIRA E CAVALCANTE, 2012 P. 06)
Entendendo que a alfabetização é condição básica para o desenvolvimento para
as demais disciplinas escolares e também para o funcionamento no mundo letrado atual,
esse artigo pesquisou como o Projeto de Apoio pedagógico do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação contribuiu no processo alfabetizador
dos estudantes.
De acordo com Freire e Macedo (2011) entende-se a alfabetização impregnada
de uma noção de equidade, pois o mundo letrado tornou-se uma forma de capital
cultural privilegiado e os grupos socialmente subalternos tem direito e merecem ter
acesso a essa moeda cultural.
Corroborando com Soares (2014) quando afirma que ―a alfabetização é um
instrumento na luta pela conquista da cidadania é fator imprescindível ao exercício da
cidadania‖. (SOARES, 2014 p. 59). Para autora, portanto, a alfabetização é um bem
cultural, simbólico de prestigio e poder, instrumento necessário para a vivência política,
econômica e social.
Por consequência, a língua escrita é um objeto de conhecimento a ser construído
pelo sujeito. Segundo Ferreiro e Teberosky (1999) e com base na teoria de Piaget o
ponto de partida de toda aprendizagem é definido em função de esquemas de
assimilação do sujeito, portanto individuais.
A investigação deste artigo teve como problema de pesquisa a seguinte
indagação: Quais são as contribuições do ―Projeto de Apoio Pedagógico do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação‖ para o desenvolvimento do
processo de alfabetização dos estudantes com defasagem de aprendizagem a partir das
percepções de professores que atuaram no projeto? Na busca de respostas, temos como
objetivo: analisar as repercussões dos profissionais que atuam no Projeto de Apoio
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Pedagógico perante o processo alfabetizador de estudantes com vulnerabilidade na
trajetória de aprendizagem.
Método
A pesquisa utilizou o método qualitativo e buscou ―dar voz‖ a quatro
professores, participantes do Projeto de Apoio em 2018, buscando compreender e
aprofundar os fenômenos vivenciados pelos profissionais em seu ambiente natural – a
escola, atendendo os ensinamentos de Sampieri (2013).
Segundo Bogdan e Biklen (1994) a pesquisa qualitativa interessa-se mais pelo
processo do fenômeno estudado, por isso os resultados são descritivos e analisados de
forma indutiva, preocupando-se em evidenciar as perspectivas dos participantes.
Foi aplicado um questionário semi-estruturado 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).
O questionário ocorreu por intermédio no formulário Google foram levantados
dados subjetivos, tratando-se de conceitos conscientes e inconsciente da realidade:
concepções teóricas, expectativas, medos e frustrações e opinião. (MINAYO, 2010)
Desenvolvimento
Segundo a SME, o universo de profissionais que participaram do Apoio
Pedagógico em 2018 é de aproximadamente 60 professores, o número de vagas
disponíveis aos docentes foi 74.
Dessa quantidade de docentes foram selecionados aqueles que atuaram ao menos
seis meses no programa, além de concluírem os cursos de formação oferecidos pela
equipe da SME aos profissionais, o que garante alguma margem de experiência de
Apoio Pedagógico, totalizando 26 profissionais.
A pesquisadora entrou em contato com vários profissionais. O convite foi
estendido àqueles que mantiveram contato e a adesão se estabeleceu pelo aceite de
participação da pesquisa. Alguns profissionais recusaram a entrevista alegando falta de
interesse, falta de tempo disponível ou não se encaixavam no perfil solicitado. A
procura por participantes resultou em quatro profissionais, de três escolas diferentes.
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O número reduzido de profissionais com o perfil solicitado para participar da
pesquisa se deve a elevada taxa de rotatividade de profissionais no Apoio Pedagógico.
Tal fato ocorre porque o pagamento salarial realizado para esses profissionais é por
bolsa remunerada (decreto 899/2015, valor de R$ 558,00 por semana) não sendo
atrativo financeiramente para alguns. Isso dificulta a continuidade de estudos, dos
encaminhamentos no interior da escola, vínculo com estudantes, credibilidade do
trabalho perante a comunidade escolar, bem como uma maior assimilação das
metodologias e conhecimentos desenvolvidos durante a formação.
A entrevista ocorreu pela internet a partir de um documento elaborado que
apresenta dois campos de investigação: o primeiro, com questões objetivas, buscou
informações pessoais e profissionais; o outro, descritivo, com o foco nas percepções e
concepções dos profissionais.
Os profissionais participantes foram identificados pelas letras A, B, C e D,
preservando, assim, a identidade de cada um.
Os profissionais são Pedagogos de formação, os participantes A e C possuem
Pós-graduação em Psicopedagogia, o participante B possui uma segunda graduação em
Ciências Econômicas e Pós-graduação em Gestão Financeira e o participante D esta
cursando Pós-graduação em Gestão Escolar. O participante A possui Mestrado em
Educação.
Em relação ao tempo de experiência profissional, os participantes A, C e D
atuam como professor na Rede Municipal de Curitiba entre 5 a 10 anos, o participante B
entre 1 e 5 anos. Os participantes C e D possuem experiências anteriores em outras
redes de ensino.
Os grupos de estudantes atendidos são formados de acordo com a singularidade
e necessidade de cada escola, o professor A atendeu estudantes do 1º ao 3º ano, o
professor B estudantes do 2º ano e o professor C e D estudantes de 1º ao 5º ano.
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.
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Para os participantes, o Apoio Pedagógico enriquece as práticas na unidade
escolar por favorecer o aprendizado dos estudantes que mais precisam, tal como ele
afirmam:
É um programa necessário para a nossa sociedade devido aos grandes
problemas socioeconômicos que enfrentamos e que tem efeitos diretos
na aprendizagem dos estudantes. A importância do programa está
diretamente ligado à transformação social. (Participante A)
O projeto resgata os alunos que necessitam de um olhar diferenciado,
transformando a realidade desses alunos, dando-lhes uma
oportunidade, uma chance real de aprendizagem. (Participante B)
No projeto que se consegue atender as especificidades dos alunos,
principalmente acolhendo, elevando a autoestima e mostrando que
eles são capazes. (Participante C)
O apoio pedagógico oportuniza um trabalho mais individualizado com
os estudantes que necessitam de um trabalho diferenciado para
aprender. (Participante D)

O Projeto de Apoio Pedagógico, de acordo com os participantes, é mais uma
oportunidade aos estudantes com defasagem de aprendizagem. Corroborando com
Oliveira (2013) o participante A levanta a correlação direta dos os efeitos dos níveis
socioeconômicos na aprendizagem do estudante.
De acordo com Oliveira, o nível sócio econômico dos estudantes é o principal
elemento explicativo da variância de resultados em testes de larga escala, indicando que
apesar do importante papel da escola, a influencia da família ainda é maior na
explicação de resultados.
Segundo Juan Casassus (2007 apud Oliveira, 2013) os processos que ocorrem no
interior da escola são ações potenciais que levam à equidade, estabelecendo, portanto,
sua importância na redução das desigualdades sociais. A escola por meio dos seus
processos internos faz com que os contextos possam ser positivos ou negativos.
As participantes B, C e D atribuem como maior contribuição do Apoio
Pedagógico o resgate as necessidades dos estudantes, bem como o olhar
individualizado. Corroborando com Dubet (2008) a partir do momento que a escola
propicia novas e diferentes oportunidades a quem mais precisa, ela está sendo uma
escola justa.
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Os participantes relatam, que o diferencial do Apoio Pedagógico é o numero
reduzido de estudantes e do fortalecimento das relações humanas, quando afirmam:
O diferencial maior é o número reduzido de estudantes e a
metodologia lúdica de ensino. Também acrescento o acolhimento
afetivo, como demanda cultural e simbólica das famílias atendidas.
(Participante A)
Possibilidades diversificadas de ensino e principalmente uma maior
aproximação das necessidades reais do aluno. (Participante B)
Atendimento diferenciado e grupos menores de alunos. (Participante
C)
Mais possibilidade de trabalho com jogos, momentos mais dinâmicos,
interações entre todos (tanto entre estudantes quando com a
professora). Troca de conhecimentos, trabalho individualizado.
Número reduzido de estudantes por grupo. (Participante D)

É unânime entre os participantes que o número reduzido de estudantes no grupo
de atendimento contribui para o êxito do projeto.
Entretanto, Juliana Camargo (2014), analisa que não há pesquisas conclusivas
que afirmem que grupos com menos de estudantes tenham melhores desempenhos
quando comparadas a grupos maiores. Segundo a autora, esse fato deve-se a outros
aspectos correlacionados para o desempenho dos estudantes: nível sócio econômico,
idade, série, qualidade do professor entre outros.
No entanto, Camargo (2014) afirma que há evidencias, em diferentes pesquisas,
que os estudantes são beneficiados com os pequenos grupos de trabalho nos primeiros
anos de escolarização, que no Brasil é representado pela primeira fase do Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano) e nas unidades educacionais que atendem estudantes de
maior vulnerabilidade social. Características, essas, do público atendido das escolas
participantes do Programa Transformando Realidades: Equidade na Educação.
Tomando como ponto de partida o próprio sujeito, os dados sugerem que os
grupos com número reduzido de estudantes favoreçam o atendimento diferenciado,
individualizado e qualificado do estudante. Para promover situações de aprendizagem
para todos, o professor precisa conhecer seu estudante, sua história, seus gostos, o que
ele sabe ou não sobre o objeto a ser aprendido para então saber quais atividades o
beneficiarão a construir seu conhecimento.
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Os dados sugerem que o Apoio Pedagógico favorece ao professor desenvolver
um olhar e escuta mais atentos às necessidades dos estudantes, possibilitando a garantia
ao direito a educação de todos. Uma escola equânime é aquela que oferece mais
oportunidades quem mais precisa, mas, sobretudo, oportuniza experiências que aquele
indivíduo necessita, fato que somente um olhar humano e empático pode proporcionar.
Nesse processo, a construção de relações afetivas entre os estudantes,
estudantes/professor, professor/famílias e estudante/conhecimento tornam-se naturais e
inevitáveis. Yves de La Taille (2019) afirma que Piaget foi um dos primeiros autores a
refletir sobre a correlação entre teorias da afetividade e da cognição. Segundo La Taille,
Piaget considera que o afeto inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores
e emoção em geral, tornando-se um aspecto indissociável da inteligência. A afetividade
impulsiona as relações, interações e, portanto, aprendizagem. Sugere-se, dessa maneira,
a afetividade como um combustível para o desenvolvimento de práticas equânimes no
Apoio Pedagógico.
No que se refere às práticas desenvolvidas no atendimento do Apoio
Pedagógico, os participantes destacaram:
Divertida. Foi possível planejar e atuar com as particularidades de
cada estudante, o trabalho lúdico possibilita a diversão com a
interação do docente com as crianças e entre as crianças. A prática era
permeada por jogos produzidos com os estudantes, jogos de tabuleiro,
jogos de cartinhas, jogos de leitura etc. Importa dizer que segui com a
metodologia interacionista com favorecimento do diálogo e
sistematização do conhecimento. (Participante A)
No projeto a prática pedagógica busca entender a realidade do aluno
bem como suas dificuldades e a partir desta observação por meio de
atividades diferenciadas e lúdicas buscamos ajudar o aluno a aprender
de maneira prazerosa. (Participante B)
O atendimento é direcionado a defasagem dos alunos, desta forma,
foram utilizados jogos, histórias, brincadeiras, músicas, tablets,
laboratório de informática para atender essas dificuldades e ser um
disparador para incentivar o interesse e o vinculo com a
aprendizagem. A partir disso observando como reagiam a estas
atividades para dar continuidade, em algumas situações surgiram
questionamentos trazidos pelos alunos e posteriormente
complementou-se com pesquisas de aprofundamento e novas
atividades elaborando uma sequência didática. (Participante C)
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Aulas dinâmicas com bastantes jogos e propostas partindo de livros de
histórias, leitura diária (de acordo com cada grupo). Propostas
diferenciadas, grau de dificuldade de acordo com cada estudante.
(Participante D)

Todos os participantes apontam que as práticas lúdicas permearam as ações no
atendimento no Apoio Pedagógico.
As atividades lúdicas devem ser permanentes na rotina e no planejamento do
professor,

contemplando

práticas

com

diferentes

agrupamentos

de

alunos,

possibilitando ações diferenciadas, a interação entre alunos e garantindo a aprendizagem
significativa de todos. (FERREIRA E CAVALCANTE, 2012)
O lúdico motiva à diversão, possibilita a livre expressão, a criatividade e a
interpretação do real. Não são somente jogos e brincadeiras, mas, sim algo alegre,
agradável que o sujeito faz com motivação e vontade. (BRAINER, TELES, LEAL E
CAVALCANTE, 2012b)
De acordo com Brainer e Teles (2012) práticas lúdicas, como o jogo, trazem
saberes potenciais que podem ou não ser ativado pelo estudante, por isso não deve ser
utilizado como única estratégica didática. No apoio Pedagógico, entretanto, além de não
ser utilizado como única estratégica didática, deve ser pensado em na sua
intencionalidade para cada um dos estudantes, considerando as singularidades de
aprendizagem, como foi destacado pelos participantes.
De acordo com as participantes, os resultados no que se refere ao processo de
alfabetização são satisfatórios, quando afirmam:
Os resultados são satisfatórios porque o trabalho é efetivo, pontual e
qualificado pela formação docente. Retomo a quantidade de
estudantes atendidos, o número reduzido por turma possibilita a
atenção diretiva no atendimento das necessidades individuais de cada
estudante. (Participante A)
Sim. Os alunos atendidos no projeto recuperam a sua auto-estima e
melhoram seu rendimento, pois com uma metodologia diferenciada
conseguimos atingir os objetivos necessários para o ensinoaprendizagem dos alunos. (Participante B)
Considero satisfatório, pois sempre atingimos os alunos em algum
aspecto, seja para o crescimento pessoal ou de aprendizagem,
despertando o interesse em aprender. (Participante C)
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No decorrer do ano houve diferentes conquistas por parte dos
estudantes, cada um no seu tempo. Considero a maioria satisfatório.
(Participante D)

Os dados sugerem, portanto, que o Projeto de Apoio Pedagógico do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação está contribuindo para a
aprendizagem dos estudantes com defasagens e aprendizagem, garantindo o direito a
educação por meio de práticas equânimes.
Considerações Finais
Esse estudo possibilitou a leitura de informações sobre o desenvolvimento do
Projeto de Apoio Pedagógico e favoreceu o entendimento sobre o impacto do Programa
Transformando Realidades: Equidade na Educação para a garantia do direito a
educação.
A pesquisa teve por objetivo analisar as repercussões dos profissionais que
atuam no Projeto de Apoio Pedagógico perante o processo alfabetizador de estudantes
com vulnerabilidade na trajetória de aprendizagem.
Quanto ao modo de trabalho proposto pelos profissionais, os dados revelam que
o número reduzido de estudantes, o atendimento individualizado e as práticas lúdicas
foram os grandes diferenciais no desenvolvimento e êxito do Projeto.
Ao discutir sobre os impactos do Projeto nas ações da escola, para o
desenvolvimento de práticas equânimes, pode-se salientar a maior aproximação entre
professores e alunos e principalmente o estudante como protagonista do seu processo
educativo. A escuta e o olhar atento, as necessidades de cada um viabilizaram práticas
individualizadas, equânimes e principalmente mais humanas.
O projeto contribui também para a garantia ao direito a educação e também a
diminuição das desigualdades de resultados no interior da escola. Verificou-se que
somente a oferta do Apoio não é suficiente, o projeto se constituiu como uma garantia
de uma nova oportunidade e possibilidade ao estudante aprender e se desenvolver na
sua integralidade, por meio de práticas exitosas, intencionais, lúdicas e equânimes.
Concomitantemente é preciso se questionar o que se realiza nos outros espaços
da escola para garantir que todos os estudantes aprendam. O projeto de Apoio surgiu
com a intenção de ampliar a jornada escolar de estudantes com defasagens, mas a escola
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deve cumprir essa missão no seu período de atendimento regular. A garantia de
oportunidade, a garantia de tratamento e a garantia de conhecimento devem permear
todas as ações da escola e não só no Apoio Pedagógico.
São inegáveis as contribuições do Projeto para as mudanças e qualificação do
trabalho alfabetizador. No entanto os professores do Apoio não podem estar sozinhos
nesse processo, as mudanças educacionais acontecem com trabalho conjunto, por isso
questiona-se o fato do Programa não incluir na formação continuada a equipe
pedagógica, dessa forma estaria inteirada das concepções de alfabetização e de
aprendizagem, além de disseminar esse conhecimento para todo o corpo docente da
unidade.
As práticas lúdicas, o atendimento individualizado e práticas equânimes
desenvolvidas no Apoio Pedagógico são possíveis no ensino regular e dependem da
equipe pedagógica da escola viabilizá-las. A redução do número de estudantes depende
de políticas públicas mais efetivas, que se mostra inviável no atual cenário nacional.
A constante manutenção de reflexões sobre o direito a educação, práticas
equânimes e olhar humano é necessária. A escola do século XXI deve ser uma escola
mais humana, empática e democrática, todos os profissionais são responsáveis pelo
aprendizado e desenvolvimento dos estudantes.
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Resumo: Este texto discute os processos de internacionalização da educação no Brasil pela
lente da alfabetização de crianças, tomando por base as políticas educacionais nacionais e seu
alinhamento à Agenda Globalmente Estruturada para Educação (AGEE). Para tanto, tomamos
para análise o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), uma vez que o
mesmo se apresenta como resposta do Brasil a acordos firmados com outros países, no período
que compreende a década da alfabetização, instituída pela Organização das Nações Unidas
(ONU). Teve como objetivo central analisar os efeitos dos processos de internacionalização da
educação nas políticas educacionais de alfabetização no Brasil, tomando por base o PNAIC. O
percurso metodológico foi constituído a partir de uma abordagem de natureza qualitativa de
cunho documental. Das análises realizadas até o momento, podemos inferir que a alfabetização
ocupa posição estratégica nas políticas internacionais de educação.
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Políticas

Introdução
O presente artigo apresenta considerações parciais de uma pesquisa de
doutorado em andamento acerca dos efeitos dos processos de internacionalização da
educação na formação continuada de professores. O recorte proposto aqui discute os
processos de internacionalização da educação pela lente da alfabetização de crianças no
Brasil, tomando por base as políticas educacionais nacionais e seu alinhamento à
Agenda Globalmente Estruturada para Educação (AGEE). Para tanto, tomaremos para
análise o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), uma vez que o
mesmo se apresenta como resposta do Brasil a acordos firmados com outros países, no
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período que compreende a década da alfabetização, instituída pela Organização das
Nações Unidas (ONU), sob coordenação da União das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO). Teve como objetivo central analisar os efeitos dos
processos de internacionalização da educação nas políticas educacionais de
alfabetização no Brasil, tomando por base o PNAIC.
A alfabetização, considerada por parte da sociedade que acredita na sua relação
direta com o desenvolvimento socioeconômico, ganha cada vez mais centralidade no
mundo globalizado com novos modos de produção e organização do trabalho, aspecto
que tem feito dela objeto de disputa política provocando diferentes entendimentos sobre
a temática e sobre o seu sentido na vida em sociedade. Nesse sentido, alfabetizar todas
as crianças tem sido um dos maiores desafios da contemporaneidade, aspecto que tem
mobilizado esforços em nível global com ações protagonizada por organismos
internacionais, a exemplo da UNESCO que coordenou a Década das Nações Unidas
para Alfabetização (2003 – 2012), a qual se uniu o Brasil como estratégia para enfrentar
a problemática sob os ditames internacionais.
A Década das Nações Unidas para Alfabetização foi uma iniciativa internacional
composta por ações e metas para garantir a alfabetização de todas as crianças, jovens e
adultos, coordenada pela UNESCO, sob o slogan ―Alfabetização como Liberdade‖
(MORTATTI, 2013). A Década integrou o Fórum Mundial de Educação em Dakar,
realizada no Senegal em 2000 que teve como principal objetivo levar educação a todos,
com foco central na alfabetização.
O Brasil, país afetado pelos processos de globalização, no que pese aos passos
dados em direção à melhoria qualitativa da educação, sobretudo no que tange a
universalização do acesso à educação básica, ainda enfrenta dificuldade em realizar uma
educação capaz de promover autonomia aos educandos nas práticas sociais e culturais
de leitura e escrita. Desse modo, um número significativo de crianças permanece vítima
de um processo de alfabetização mecânico e descontextualizado que ofusca a dimensão
histórica, cultural e social do processo de alfabetização, portanto, pouco crítica, que
invisibiliza seu sentido político e reduz sua potência dialógica, colaborando para o
aprofundamento das desigualdades sociais.
Entendida como um problema eminentemente político, que envolve dimensões
como classe social, gênero, etnia, regionalidade, entre outros, a alfabetização de
crianças precisa ser considerada em seu contexto de relações com o mundo, sendo
necessário trazer à tona os determinantes sociais forjados historicamente. Nesse sentido,
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a problemática em tela integra um campo de disputa por um projeto de nação, portanto,
deve ser pensada na sua contribuição com a transformação social, tendo em vista a
construção de um mundo menos desigual.
Nesse contexto, o ensino da leitura e da escrita tende a confluir para um espaço
no interior do qual se processa uma disputa de políticas educacionais de alfabetização
que dizem respeito a um projeto de nação, vinculados a racionalidades teóricas e
ideológicas distintas, operadas por organismos internacionais, na qual a agenda
educacional nacional é campo de disputa.
Diante desse cenário desafiador, o Brasil se alinha a iniciativas internacionais
para responder à sociedade, por considerar as implicações que a manutenção dessa
situação pode causar ao desenvolvimento socioeconômico do país. Em virtude do
compromisso firmado em nível global, o Ministério da Educação (MEC), no apagar das
luzes da década da alfabetização, implementa o PNAIC como ação para reverter a
problemática da alfabetização.
O PNAIC foi um programa, instituído no governo de Dilma Rousseff, através da
Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, em regime de pactuação entre o Ministério da
Educação (MEC) e as secretarias estadual, distrital e municipal, tendo como principal
objetivo alfabetizar as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental (EF).
O alinhamento de iniciativas nacionais de alfabetização a políticas internacionais
sugere a necessidade de estabelecer um diálogo educacional investigativo em sua
relação (inter)nacional, disposto a refletir criticamente sobre o cenário e o contexto no
qual se movimentam as políticas, as práticas e os discursos sobre a alfabetização de
crianças.
Nas incursões sobre essa temática, percebemos que a alfabetização de crianças
ocupa posição estratégica nas políticas internacionais de educação, operacionalizada
pelos organismos internacionais, a exemplo da UNESCO, os quais possuem, em grande
medida, ações de caráter neoliberal, a partir de prioridades externamente definidas para
orientar o ensino tendo em vista alcançar seus objetivos.
Internacionalização da Educação
As recentes transformações sociais, econômicas, culturais e políticas que
acometem as sociedades contemporâneas ocidentais, sob forte influência das
tecnologias da informação e da comunicação, chamam atenção devido à velocidade com
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que acontecem, afetando diferentemente o modo como atuamos no mundo e com o
mundo, com destaque para as forças e as relações de produção do sistema capitalista.
Acerca das características das mudanças sociais, anuncia Maués (2003, p. 90):

O mundo tem sofrido profundas mudanças em todas as esferas,
sobretudo a partir dos anos 1970 do século XX. Essas transformações
ocorrem em diferentes setores da vida, quer seja o político, o
econômico ou o social. Pode-se dizer, sem que isso seja uma figura de
retórica, que a face do mundo é outra; existe hoje uma cartografia
diferente, uma geopolítica determinada por fatores como a
globalização e a reestruturação do Estado. A crise do capitalismo
internacional representada pela crise do petróleo, pela alta
inflacionária, pelo esgotamento do modelo fordista são algumas das
causas que fizeram entrar na cena política outros fatores que têm
contribuído para uma nova fase da acumulação.

Em resposta a tais transformações, a economia global que se move em busca da
acumulação de riqueza, tenciona a diluição das fronteiras entre países, via processos de
internacionalização, fomentando relações outras entre o contexto local e global por meio
da articulação com Estado, alterando, dentre outras coisas, a dinâmica de gerenciamento
das políticas educacionais, tendo em vista a conservação do sistema capitalista com
princípios neoliberais.
Isto se deve, em grande medida, ao lugar de destaque atribuído à educação na
agenda global, ajustada a demanda do capital que a toma enquanto pilar para o
desenvolvimento socioeconômico. A este propósito, Neto (2007, p. 13) sublinha que:

As políticas educacionais concebidas nas últimas décadas do século
XX – e em desenvolvimento nesse início do século XXI – devem ser
compreendidas no âmbito das transformações econômicas,
geopolíticas e culturais em curso no mundo capitalista
contemporâneo. As reformas educativas implementadas atualmente,
na maioria dos países da América Latina, são decorrentes, portanto, do
processo de reestruturação pelo qual passa o capitalismo mundial sob
a égide dos princípios do neoliberalismo.

No cerne dos discursos da Modernidade (DALE, 2008), a educação, vista como
um dos pilares centrais para o desenvolvimento da economia global pautada na ―[...]
convicção de que a expansão e a melhoria dos sistemas educativos asseguram
inelutavelmente o desenvolvimento socioeconômico [...]‖ (TEODORO, 2008, p. 22),
está cada vez mais alinhada a uma agenda regulada por forças externas, com intenções,
objetivos e metas definidas para manter os ideários do capitalismo sob princípios
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neoliberais, o qual se apresenta como única alternativa viável para resolução dos
problemas que acometem as sociedades contemporâneas.
Nesta linha de argumentação, Almerindo Afonso, pesquisador português, faz
referência sobre as características das políticas neoliberais, o que contribui para
contextualização do nosso objeto de estudo.

Uma das características das políticas neoliberais tem sido a promoção
de mecanismos de mercado no interior do espaço estrutural do estado,
liberalizando e promovendo pressões competitivas entre serviços,
transformando os utentes em clientes, privatizando, adotando
instrumentos e princípios de gestão baseados na racionalidade
instrumental, e subordinando os direitos sociais às lógicas da eficácia
e da eficiência [...] (AFONSO, 2001, p. 37).

Desse modo, ao identificarmos a presença das características mencionadas acima
nas políticas educacionais nacionais, nos interessa pensar, sob a lente da
internacionalização, quais os significados e os sentidos dos desdobramentos da política
neoliberal na vida das pessoas, na educação das crianças, no delineamento do terreno
das políticas educacionais nacionais de alfabetização. Isto porque, como nos alerta
Akkari (2011, p. 15) ―O processo de internacionalização produz tensões nas políticas
nacionais de Educação, tornando difícil a articulação entre as exigências nacionais
(regionais ou locais) e os imperativos internacionais (globais) [...]‖.
Baseado no argumento investigativo que considera a relação entre globalização e
educação e seus efeitos sobre a política educacional dos Estados-nação299, nos filiamos
à teoria de Roger Dale (2004), o qual defende o conceito de ―Agenda Globalmente
Estruturada para a Educação‖, doravante AGEE, dirigida por forças políticas
econômicas globais que operam supra e transnacionalmente tendo em vista retirar da
cena o nível nacional, seja diluindo ou mesmo ultrapassando suas fronteiras sem,
contudo, eliminar as relações entre os países.
De acordo com Afonso (2001) essa perspectiva teórica traz como central a
economia capitalista no processo de globalização, interessado em problematizar a
hegemonia de alguns Estados sobre outros, e entende como global o conjunto de forças
econômicas que agem supra e transnacionalmente.
299

A ideia de Estado-nação se assenta no entendimento de nação como a comunidade privilegiada de
análise que tem como campo investigativo sublinhar as diferenças e as similitudes entre países, ancorada
na Educação Comparada. (TEODORO, 2008, apud NOVOA, 1995).
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Se tomarmos o mundo em seu contexto global – atualmente marcado por
processos intensos de internacionalização, o qual potencializa o movimento de conexão
com o outro capaz de expandir as relações entre países e instituições por meio do
intercâmbio, por vezes desigual, dos conhecimentos produzidos e das experiências
culturais e científicas desenvolvidas – percebemos, cada vez mais, a presença do outro
em nós, o que pode nos levar ao risco de incorporar o que é do outro, tomando-o como
referência em negação a si próprio.
Em atenção aos intensos e crescentes processos de internacionalização, Libâneo
nos traz uma importante reflexão sobre o tema

A internacionalização é um fato concreto do mundo contemporâneo,
expressão da dinâmica da realidade econômica, política e cultural. Os
países emergentes ou pobres são induzidos a praticar políticas
educacionais compatíveis com os interesses do mercado global e para
isso os organismos multilaterais oferecem mecanismos de ajuda e
financiamento. Os diagnósticos oriundos das organizações
multilaterais são frequentemente adequados na análise das distorções
econômicas e sociais desses países em relação ao papel desempenhado
no contexto do capitalismo globalizado [...] (LIBÂNEO, 2014, p. 27).

Nesse movimento dialógico de trocas, sobretudo entre países, é preciso estar
alerta e forte, uma vez que se apresenta como desafio a necessidade de conversar com o
outro numa perspectiva horizontal, ou seja, pensá-lo a partir de si, refletindo
criticamente sobre o que nos une, tendo em vista superar o que nos separa: exercício
imperioso de resistência contra a narrativa hegemônica de países detentores do capital
econômico que operam trocas verticais, com o propósito não apenas de dizer o que
somos, mas também o que fazer e como agir diante dos problemas que são próprios,
com o interesse de manter a ordem vigente.

Alfabetização: entre o local e o global
O presente estudo é de cunho qualitativo, de tipo empírico, operacionalizado
através da leitura e análise de documentos. Em virtude do recorte feito, para alcançar o
objetivo proposto, apresentaremos dados produzidos junto ao documento da ―Década
das Nações Unidas para a Alfabetização: Educação para Todos‖ (2003- 2012) declarada
pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 19/12/2001,
coordenada pela UNESCO e seu entrelaçamento com o PNAIC.
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O histórico desafio do Brasil em alfabetizar crianças, jovens e adultos, os quais,
é importante dizer, enfrentam situações desiguais de aprendizado em virtude das
condições de classe social, gênero, etnia, regionalidade, dentre outros, foi tomada como
premissa para adesão do Brasil ―A Década das nações Unidas para a Alfabetização:
Educação para Todos‖.
A década da alfabetização estabeleceu o período de dez anos, compreendido
entre os anos 2003 - 2012, tendo em vista atingir o objetivo de educar a todos,
reiterando o objetivo estabelecido no Fórum Mundial de Educação em Dakar, em 2000,
por meio do documento Educação para todos: o compromisso de Dakar, o qual elencou
6 objetivos, quais sejam:

1. Expansão e aprimoramento da assistência e educação da primeira
infância, especialmente para as crianças mais vulneráveis e
desfavorecidas.
2. Garantir que em 2015 todas as crianças, especialmente meninas,
crianças em situações difíceis e crianças pertencentes a minorias
étnicas, tenham acesso a uma educação primária de boa qualidade,
gratuita e obrigatória, e possibilidade de completá-la.
3. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os
jovens e adultos sejam satisfeitas mediante o acesso eqüitativo à
aprendizagem apropriada e a programas de capacitação para a
vida.
4. Atingir, em 2015, 50% de melhora nos níveis de alfabetização de
adultos, especialmente para as mulheres, e igualdade de acesso à
educação fundamental e permanente para todos os adultos.
5. Eliminar, até 2005, as disparidades existentes entre os gêneros na
educação primária e secundária e, até 2015, atingir a igualdade de
gêneros na educação, concentrando esforços para garantir que as
meninas tenham pleno acesso, em igualdade de condições, à
educação fundamental de boa qualidade e que consigam completála.
6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar
a excelência de todos, de modo que resultados de aprendizagem
reconhecidos e mensuráveis sejam alcançados por todos,
especialmente em alfabetização, cálculo e habilidades essenciais
para a vida. (UNESCO, 2003, p.45).

Ao lermos os seis objetivos apresentados acima, é possível perceber a
centralidade atribuída à alfabetização de crianças, jovens e adultos. Isto decorre, em
grande medida, do entendimento de que baixos índices de alfabetização comprometem a
prosperidade social e econômica de qualquer país, o que impulsiona um movimento em
nível global que convoca os países pobres ou em desenvolvimento a se comprometer
com a resolução da problemática e assim garantir a prosperidade desejada.
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O compromisso em prol da alfabetização de todos, assumido em nível global
por meio da década da alfabetização, foi adotado através da Resolução nº 54/116, na
Assembleia Geral da organização das Nações Unidas (ONU), proposta anteriormente
apresentada na 54/112 sessão da Assembleia Geral, na qual coube a UNESCO a
responsabilidade de coordenar e estimular as ações propostas em contextos nacionais,
ações estas, vale dizer, em consonância as recomendações dispostas na AGEE.
Mortatti (2013) nos lembra que a UNESCO é a organização internacional
incumbida de avaliar o desenvolvimento das ações globais para educação em contextos
nacionais. Função que se cumpre por meio do monitoramento sistemático das metas
estabelecidas, acompanhada pela publicização de relatórios anuais, os quais objetivam
analisar as políticas formuladas e implementadas pelos países membros, como também
pela divulgação dos dados estatísticos, o que permite a comparação dos resultados entre
os países que aderiram as metas globais, apontando caminhos para resolução dos
problemas.
A declaração da década da alfabetização pela ONU sinaliza o crescente
movimento de internacionalização da educação, através da participação dos organismos
internacionais, em prol da resolução da problemática da alfabetização que ainda desafia
os países pobres ou emergentes. Libâneo chama atenção para o fato de que [...] essas
organizações, a par de diversos mecanismos burocráticos de relacionamento com os
países pobres ou emergentes, atuam por meio de conferências e reuniões internacionais
[...] (LIBÂNEO, 2016, p. 43).
De acordo com Mortatti (2013) a educação passou a figurar no seio de políticas
internacionais a partir de iniciativas mundiais, ocorridas em meados do século XX, as
quais passaram a defendê-la enquanto direito humano que deve ser garantido a todos
como meio para promoção do respeito a todos os direitos e liberdades de cada indivíduo
e alavanca para o desenvolvimento social e manutenção da paz. Nesse contexto, a
alfabetização passou a ser entendida como a base da educação e da aprendizagem ao
longo da vida e pré-requisito para a paz mundial.
Nesse sentido, anterior à década da alfabetização, outras reuniões globais
integraram o processo de internacionalização da educação, exigindo compromisso dos
países membros dos organismos internacionais para com a alfabetização nos últimos
anos, a saber: Congresso Mundial de Ministros da Educação sobre a Erradicação do
Analfabetismo, Teerã, 1965, Simpósio Internacional sobre Alfabetização – Perseópolis,
1975; Ano Internacional da Alfabetização, 1990; Conferência Mundial sobre Educação
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para Todos (WCEFA), Jomtien, 1990; Quinta Conferência Internacional sobre
Educação de Adultos, Hamburgo, 1997; Fórum Mundial de Educação, Dacar, 2000
(UNESCO,2003).
Por meio do acordo firmado, os países signatários se comprometem com o
cumprimento de um conjunto de recomendações previstas na AGEE, materializadas por
meio da criação de políticas nacionais de educação e de alfabetização, as quais são
sistematicamente monitoradas a fim de verificar se as ações desenvolvidas atendem ao
recomendado pela AGEE. Como resposta do Brasil ao cumprimento firmado em esfera
global entre os anos 1990 e 2000, Araújo destaca algumas iniciativas:

Entre as iniciativas das décadas de 1990 e 2000, destacam-se: o Plano
Decenal Educação Para Todos (1993-2003); a reformulação do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) (1995-1997);
Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE) (1997) e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (1996), que
instituiu a ―Década da Educação‖, com início em 1997; Programa
Brasil Alfabetizado (2003); Programa Pro- Letramento – Mobilização
pela Qualidade da Educação (2005); ensino fundamental de 9 anos
(2006); Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (2007); Plano
de Metas Compromisso Todos Pela Educação Nacional 2006-2012
(2007); Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) –
2007 a 2010 (2007); Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020
(2010); o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
– 2012 (ARAÚJO, 2019, p. 134).

As ações globais definidas previamente para alcançar o objetivo de alfabetizar
todas as crianças, sobretudo no que tange a década da alfabetização, mais do que
orientar políticas nacionais, elas servem como forma de legitimá-las, de modo que
estejam afinadas aos compromissos estabelecidos globalmente, como podemos ler no
trecho que segue.

O plano de ação parte de uma proposta e de um plano preliminar para
uma Década das Nações Unidas para a Alfabetização (A/56/114 e Ad.
1-E/2001/93 e Ad. 1) e articula os requisitos essenciais e os focos de
ação, visando ao êxito da implementação da Década da Alfabetização,
como impulso aos esforços no sentido de alcançar a Educação para
Todos. Esse plano tem como objetivo dar incentivo às medidas
tomadas pelos governos nacionais, pelas comunidades locais, por
indivíduos, organizações não-governamentais (ONGs), universidades,
organizações públicas e privadas e pela sociedade civil, em sua
coalizão ampla. Um outro objetivo é mobilizar os organismos
internacionais e os governos nacionais, no sentido de forjar
compromissos globais (UNESCO, 2003, p. 55).
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A Década das Nações Unidas para Alfabetização deu continuidade a um projeto
de educação em nível global, sob intermédio da UNESCO, iniciado nos anos 1990 com
a ―Conferência Mundial de Educação para Todos‖ realizada em Jomtien, na Tailândia, a
qual dizia inaugurar um período em que os programas nacionais de alfabetização
deveriam se distanciar de pacotes padronizados em favor de projetos mais flexíveis que
possibilitassem ouvir os sujeitos envolvidos em diálogo com a cultura local de modo
que fossem mais originais, marcado pela singularidade local que distingue as nações,
sem perder de vista o interesse global.
Não podemos negar a importância de tais questões, no entanto, é preciso
considerar a dificuldade de inaugurar programas de alfabetização que representem a
cultura de cada nação atento a demanda local, isto porque, alerta Frigotto e Ciavatta
(2003) em um contexto no qual impera a política de subordinação ativa e consentida dos
países envolvidos o interesse ultrapassa a demanda nacional (FRIGOTTO e
CIAVATTA, 2003).

É muito comum que os programas de alfabetização sejam concebidos
como pacotes padronizados, a serem transmitidos em sala de aula.
Experiências recentes, contudo, mostraram que a atenção dada aos
métodos de ensino gera dividendos, no sentido de estimular o real
aprendizado na idade adulta. Com base em inovações recentes, tais
como "as alfabetizações reais" (mencionadas acima) e os diversos
enfoques derivados do desenvolvimento participatório (por exemplo, o
"Reflect"), o aprendizado da alfabetização tem que ser reformulado,
contando com as contribuições dos alunos e centrando-se nas reais
necessidades de aprendizado verificados no nível local [...]
(UNESCO, 2003, p. 47).

Resultante de ações globais em prol da alfabetização que exigiram o
cumprimento de metas estabelecidas na AGEE, operacionalizados pelos organismos
internacionais, o governo brasileiro em resposta ao acordo firmado com outros países,
no apagar das luzes da década pela alfabetização, implementou o PNAIC.
O PNAIC foi um programa brasileiro de formação continuada previsto
inicialmente para os anos letivos de 2013 e 2014, instituído no governo de Dilma
Rousseff, através da Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012a, em regime de pactuação
entre o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estadual, distrital e municipal.
Foi criado em virtude do reconhecimento da dificuldade das escolas no ensino
da leitura e da escrita de crianças em processo de alfabetização, divulgados por meio de
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avaliações em âmbito nacional e internacional, tendo como principal objetivo
alfabetizar as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental (EF).
A Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012 que definiu as diretrizes gerais do
programa, em seu Artigo 5º, estabeleceu um conjunto de 5 objetivos, elencados a seguir:
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.

Nos objetivos citados acima chama atenção a prioridade dada a duas áreas do
conhecimento: Língua Portuguesa e Matemática, as mesmas avaliadas pelo IDEB,
indicador de qualidade que estabelece o padrão de qualidade da educação brasileira e
monitora as ações do Programa, desenvolvido com base na metodologia do PISA.
Tudo isso nos faz pensar que as políticas educacionais nacionais de
alfabetização, a exemplo o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC),
são sistematicamente construídas em resposta a acordos internacionais, uma vez que
nascem de tais iniciativas.
Desse modo, lemos que a alfabetização é um tema central na pauta da AGEE,
sobretudo no que diz respeito às ações desenvolvidas pela UNESCO, o que contribui
para legitimá-la enquanto problema central a ser enfrentado pelos países pobres e em
desenvolvimento como condição para garantir-lhes um futuro economicamente
próspero.
Conclusão
Na análise da Década das Nações Unidas pela Alfabetização (2003-2012), vimos
que a UNESCO é um organismo internacional que possui protagonismo crescente nas
políticas educacionais no Brasil, uma vez que cumpre papel estratégico no que concerne
ao desenvolvimento dos processos de internacionalização da educação, tendo em vista
colocar em prática as ações estruturadas na agenda global, construídas sob forte
conotação neoliberal.
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Desse modo, percebemos que a Década das Nações Unidas pela Alfabetização
(2003-2012), ainda que considere o interesse nacional, define não apenas a alfabetização
como problema a ser enfrentado pelas nações, mas também quais seriam os caminhos
para solucionar os problemas, a partir do estabelecimento de metas e recomendações
gerais para o cumprimento das mesmas. Para tanto, é preciso internacionalizar os
problemas educacionais, como é o caso da alfabetização, uma vez que é ela quem
possibilita a regulação das políticas educacionais nacionais.
A união de esforços feita pelo Brasil junto a outras nações em desenvolvimento,
para melhorar em uma década a histórica problemática da alfabetização, aponta para a
subordinação ativa do Brasil a política internacional. Chamamos de subordinação ativa,
na medida em que esta se dá mediante identificação com a política externa, de cunho
neoliberal que vê na alfabetização caminho para garantir a manutenção do sistema
capitalista, estando a educação a serviço dos interesses econômicos.
Nesse sentido, presumimos que as políticas nacionais de alfabetização, a
exemplo do PNAIC, respondem em primeiro plano ao estabelecido na AGEE, por
entendermos que os determinantes das políticas educacionais nacionais decorrem dos
processos de globalização, mediatizados pelos organismos internacionais. Apenas em
segundo plano estaria o interesse nacional de alfabetizar as crianças. Por tudo isso,
consideramos essencial compreendê-los no interior das relações econômicas
internacionais dado que a alfabetização é estratégica para implementação pragmática da
agenda global.
Deste modo, este artigo aponta para a necessidade de aprofundar a discussão
aqui brevemente iniciada, na qual percebemos a necessidade de trilhar a internalização
da educação de maneira que esta se dê forma vertical em respeito às singularidades
próprias de cada nação, uma vez que reconhecemos hoje ser necessário estabelecer e
aprofundar muitos diálogos, necessariamente críticos com o próprio Brasil e com o
mundo, olhar as questões que são próximas e se aventurar em viagens para o que
acontece no cenário global.
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O Pacto Nacional pela Idade Certa e os Congressos brasileiros de
alfabetização: um diálogo possível
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Grupo de Estudos e Pesquisa em Avaliação e Currículo – GEPAC

Resumo: Este artigo apresenta parte de uma pesquisa de doutorado que buscou compreender a
relação das práticas pedagógicas com as concepções de alfabetização presentes na escola e
dialogadas com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A partir da consulta feita
nos anais dos Congressos Brasileiros de Alfabetização, foi possível perceber o crescente
interesse por temáticas referentes a implementação do PNAIC. Estabelecemos neste texto, um
diálogo entre o que foi possível perceber na consulta realizada, e o contexto fluminense de
implementação das ações do Pacto.

Palavras-chave: PNAIC. CONBAlf. Alfabetização.
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1. Introdução
Este artigo apresenta parte do estudo desenvolvido durante o curso de doutorado
realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa
desenvolvida sob o título O ciclo de alfabetização e o contexto de implementação do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em uma escola de Duque de Caxias
objetivou compreender a relação das práticas pedagógicas com as concepções de
alfabetização presentes na escola, dialogadas com o Pacto Nacional pela alfabetização
na Idade Certa e com os pressupostos da rede municipal de educação.
A opção metodológica do estudo, orientou-se nas referências das pesquisas
participantes. Assim, a presença na escola pesquisada foi delineando o desenho da
investigação e traçando os rumos, em um movimento de interação.

Deve-se partir da realidade concreta da vida cotidiana dos
próprios participantes individuais e coletivos do processo,
em suas diferentes dimensões e interações. A vida real, as
experiências reais, as interpretações dadas a estas vidas e
experiências, tais como são vividas e pensadas pelas
pessoas com quem interatuamos. (BRANDÃO, 2005, p.
261)
O interesse da pesquisa está imbricado pelo compromisso social com a rede
municipal na qual atuo há mais de vinte e cinco anos e é com o entrelaçamento e
envolvimento com as questões da rede municipal que resulta a produção do
conhecimento deste trabalho. O campo de investigação torna-se um espaço vivo e ativo
no desenvolvimento do percurso investigativo.
A necessidade de estabelecer diálogo com as pesquisas já desenvolvidas sobre o
Pacto e sobre as concepções de alfabetização e práticas pedagógicas que circulam no
campo, favorecendo uma maior compreensão do tema em investigação, indicaram a
consulta à base de dados dos nos Congressos Brasileiros de Alfabetização – CONBAlfs.
Apresentaremos neste artigo, o que foi possível compreender a partir da consulta
realizada nos anais deste evento que ocorre bianualmente, apresentaremos também o
contexto de implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no
estado do Rio de Janeiro, buscando um diálogo entre as pesquisas produzidas e a
experiência fluminense.
Charlot (2006) apresenta a ideia de que é fundamental para o avanço nos estudos
das ciências no campo educacional partir da construção de acervos de memória. O autor
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diferencia as ciências ditas duras e sua produção de conhecimento, que avança a partir
de produtos da ação investigativa, no caso da educação, entretanto, propõe que os
avanços partam da construção de memória a fim de que os conhecimentos não se
resumam a reproduções, antes, sejam mobilizados por produções já desenvolvidas,
tendo-as por contributo.
Neste sentido, para buscar compreensão sobre a implementação do PNAIC no
estado do Rio de Janeiro, foi realizada também uma entrevista coma Professora Doutora
Elaine Contant, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Coordenadora
Estadual do Pacto. A professora relatou como foi realizada a implementação e como o
Pacto tem sido desenvolvido ao longo dos anos, desde sua implementação em 2013 até
o ano de 2019. Lançaremos mão de alguns aspectos desta entrevista para contribuir com
a discussão proposta neste artigo.

2. PNAIC e o contexto de implementação
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 24/04/2007. No Plano de Metas, está expressa a necessidade
da criação, pelos entes federados, de um Plano de Ações Articuladas - PAR, em acordo
com as orientações do artigo 5º deste Decreto.
Art. 5o A adesão voluntária de cada ente federativo ao
Compromisso implica a assunção da responsabilidade de
promover a melhoria da qualidade da educação básica em
sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de
meta de evolução do IDEB, observando-se as diretrizes
relacionadas no art. 2o. (Brasil, 2007)

O Decreto dispõe ainda que é necessário que se realize a formalização deste
compromisso por meio de um termo de adesão, onde consta o compromisso de
realização da Prova Brasil.
Art. 3o A qualidade da educação básica será aferida,
objetivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado
periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre
rendimento escolar, combinados com o desempenho dos
alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de
Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela
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Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova
Brasil).(Brasil, 2007)
No parágrafo único do artigo 3º deste mesmo Decreto, o índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB aparece como o ―indicador objetivo para
verificação do cumprimento das metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso‖,
como é chamado o Plano de Metas. O cálculo do IDEB engloba o produto de dois
números: um, referente ao rendimento; outro, ao desempenho. O primeiro produz, no
cálculo da média harmônica, um número referente às taxas de aprovação dos anos de
cada ciclo, com informações obtidas no Censo Escolar, e o segundo é a média das
proficiências dos alunos, presentes na escola no dia da Prova Brasil. É possível perceber
a estreita relação das avaliações externas com a implementação das políticas públicas de
financiamento, formação de professores, distribuição de material didático-pedagógico,
dentre outras.
A Portaria nº - 867, de 2012, institui o PNAIC, 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‖ (BRASIL, 2012). Considerando a Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério, instituída pelo Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009,
a Resolução nº 4 de 27 de fevereiro de 2013, busca

Art. 1º Estabelecer os critérios e normas para o pagamento
de bolsas de estudo e pesquisa aos participantes da
Formação Continuada de Professores Alfabetizadores no
âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa, implementado pela Secretaria de Educação Básica
do Ministério da Educação (SEB/MEC).
Art. 2º A Formação Continuada de Professores
Alfabetizadores tem como objetivo apoiar todos os
professores que atuam no ciclo de alfabetização, incluindo
os que atuam nas turmas multisseriadas e multietapa, a
planejarem as aulas e a usarem de modo articulado os
materiais e as referências curriculares e pedagógicas
ofertados pelo MEC às redes que aderirem ao Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e
desenvolverem as ações desse Pacto.
1640

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Art. 3º A Formação Continuada de Professores
Alfabetizadores utilizará material próprio a ser fornecido
pelo MEC a todos os orientadores de estudo e professores
alfabetizadores cursistas e será ofertada de forma
presencial, com duração de:
I - 200 (duzentas) horas anuais, incluindo atividades
extra-classe, para os orientadores de estudo;
II - 120 (cento e vinte) horas anuais, incluindo atividades
extraclasse, para os professores alfabetizadores. (MEC,
2013)

Um dos diferenciais desta política pública, além da universalização no
atendimento aos professores alfabetizadores de todo Brasil nas redes municipais, é a
concessão de bolsas para todos os envolvidos na implementação do Pacto. A Portaria 90
de 6/2/2013, define o valor das bolsas para os profissionais da educação participantes da
formação continuada de professores alfabetizadores no âmbito do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa. Abaixo relacionamos o valor com o dólar do mesmo
período. Em fevereiro de 2013, o dólar estava cotado em R$1,98.

Quadro 1: Valor das Bolsas concedidas pelo FNDE
Formação Continuada promovida pelo PNAIC
Valor
em
Cargo
Reais
Professor Alfabetizador
R$ 200,00
Orientador de Estudos
R$ 765,00
Coordenador das ações do pacto nos
R$ 765,00
estados, Distrito Federal e municípios
Formador da instituição de ensino superior R$ 1.100,00
Supervisor da Instituição de Ensino
R$ 1.200,00
Superior
Coordenador Adjunto da Instituição de
R$ 1.400,00
Ensino Superior
Coordenador Geral da Instituição de
R$ 2.000,00
Ensino Superior
Fonte: Dados da Pesquisa

aos participantes da
Valor
Dólar
$ 101,00
$ 386,00

em

$ 386,00
$ 555,00
$ 606,00
$ 707,00
$ 1010,00

Além dos critérios de concessão de bolsas pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, o texto da Resolução 4/2013 considera o
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compromisso dos entes governamentais com o desafio de alcançar até 2022, ―um nível
de desenvolvimento da educação básica equivalente à média dos países integrantes da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)‖. Tal
verificação do alcance das metas será feita por meio das avaliações externas.
Novamente, é possível perceber que as avaliações externas têm atravessado o cotidiano
escolar de forma contundente.
Segundo Araújo (2015), responsável pela Coordenação do PNAIC no Ministério
da Educação, os resultados obtidos por meio da Provinha Brasil, da Prova Brasil e do
PISA - Programme for International Student Assessment300, foram importantes na
decisão do Ministério da Educação em operacionalizar o PNAIC, pois evidenciaram
desafios quanto a alfabetização, assim como os dados do IBGE ao longo da última
década. Estes, apesar de demonstrarem uma taxa de alfabetização média de 84,8%
(IBGE,2010) indicam variação regional contundente, aspecto que contribuiu para que a
ideia de pactuação nacional se efetivasse em uma perspectiva de universalização das
ações do pacto que é considerado por Araújo (2015, p. 18), ―o maior programa de
formação de professores já desenvolvido pelo Ministério da Educação – MEC‖.
Em 2013, o Distrito Federal, 26 estados federados e 5.420301 municípios
aderiram e formalizaram a adesão ao Pacto, por meio do Sistema Integrado de
Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação, denominado SIMEC.
O SIMEC é um portal operacional e de gestão.

Ao aderir, os entes governamentais se comprometem a
alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em
matemática, realizar avaliações anuais universais
aplicadas pelo INEP, junto aos concluintes do 3º ano do
ensino fundamental e, no caso dos estados, apoiar os
municípios que tenham aderido às ações do PNAIC para
sua efetiva implementação. (BRASIL, 2015, p. 22)

300

Avaliação internacional, realizada a cada três anos, coordenada pela OCDE - Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No Brasil, a coordenação nacional está ancorada no INEP. O
teste é aplicado aos alunos na faixa dos 15 anos, pressupondo que seja a idade do término da
escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Em 2018, foi realizada mais uma edição com a
participação de aproximadamente 19 mil estudantes de 661 escolas.
301

Dados gerados pelo SIMEC e disponibilizados pela Coordenação Estadual do Pacto no Rio de Janeiro.
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A Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a
Instituição de Ensino Superior responsável pela implementação do Pacto nos noventa e
dois (92) municípios do estado, sob a Coordenação Geral da Professora Elaine Constant
e Coordenação Adjunta inicialmente exercida pela Professora Ludmila Thomé de
Andrade, no período de 2013 e 2014 e posteriormente substituída, em 2015, pelos
Professores Lílian Nasser, responsável pela área de matemática e Willian Soares,
responsável pela área de língua portuguesa.
Considerando a participação ativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro no
processo formativo do Programa Pró-Letramento, por meio do Laboratório de Pesquisa
e Desenvolvimento em Ensino de Matemática e Ciências - LIMC, em convênio com
outras quatro universidades – Unirio, Puc-Rio, UFSCar e UFPE, e do Laboratório de
Estudos de Linguagem – LEDUC, o Ministério da Educação estabeleceu parceria com a
Faculdade de Educação para que, a partir do ano de 2012, a implementação do PNAIC
fosse efetivada no estado do Rio de Janeiro.
Embora o PNAIC se constitua como uma política pública de abrangência
nacional, os diferentes atores, suas histórias, experiências, peculiaridades deixam
marcas nos modos de fazer. Assim, a Professora Elaine Constant, em entrevista para
este trabalho relata que, o Rio de Janeiro, representado pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, implementou as ações do Pacto considerando sempre a necessidade de
reflexão, análise e ressignificação.

O que que nós fizemos, o que que o Rio de Janeiro optou,
que eu acho que foi uma coisa diferenciada de outros
estados. Se a universidade não criasse um canal de
comunicação maior com os municípios, não daria certo a
política, porque precisava de bastante comunicação. O
que que nós fizemos? Nós constituímos um seminário que
resiste até hoje que é o Seminário A Alfabetização nas
Cidades do Rio de Janeiro, que já está na sua 15ª edição.
(Constant, entrevista concedida em janeiro de 2019)
Para a Coordenação estadual do PNAIC, o conhecimento das necessidades do
estado, do ponto de vista cultural, administrativo, financeiro e político-pedagógico foi
sempre uma questão importante a ser considerada no planejamento de cada ação do
Pacto. A Professora indica que 44% dos professores do estado atuam em regime de
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contrato temporário que pode durar de 6 meses até dois (2) anos, o que torna o desafio
da formação continuada ainda maior.

E tem uma coisa que chama atenção porque desses 44%,
39% possui a formação com a escola normal eles não tem
ensino superior, porque nós temos ainda 95 escolas
normais no Rio de janeiro. Nos encontramos as atas das
escolas normais em que as atas afirmam que os alunos
querem a escola normal, porque eles não tem dinheiro para
pagar universidade privada e não tem como competir na
universidade pública então o único meio deles entrarem
pra instituição e se tornar um trabalhador na área da
educação como professor é via normal, então o Rio de
Janeiro tem um perfil muito especial. São Paulo tem
outras, questões, Minas Gerais também, então nós
começamos a perceber que é um país muito grande, um
país com uma extensão quase que de um continente e
realidade muito distintas, realidades que a gente precisa
entender para dar conta desse cenário, então
nacionalmente foi uma grande mobilização. E até hoje nós
nos comunicamos, as 39 universidades, embora nem todas
estejam mais no PNAIC o grupo permaneceu. As 39
continuam se encontrando, seja em um grupo, seja no
diálogo, nós estamos nos encontrando para continuar o
debate. (Constant, entrevista concedida em janeiro de
2019)
A mobilização nacional é considerada como um avanço e, no estado do Rio de
Janeiro, o diálogo estabelecido com os municípios em prol do debate sobre a
alfabetização infantil tem permanecido ao longo dos anos mesmo sem o fomento
federal. No Rio de Janeiro, segundo Constant, o PNAIC/RJ, tem ―Re Existido‖, pelo
desejo de professores alfabetizadores e de gestores municipais que percebem na parceria
com a Universidade uma possibilidade de criação de políticas públicas municipais para
a alfabetização.
Desde 2013, quando o PNAIC se efetivou, junto às redes municipais, ele tem
nacionalmente sofrido reconfigurações. Em 2016, os coordenadores pedagógicos que
atuavam junto às turmas de alfabetização passaram a fazer parte do público alvo das
formações do PNAIC, fazendo jus a bolsa do FNDE. Em 2017, foi a vez da inclusão dos
professores de Educação Infantil e dos Articuladores e Mediadores de aprendizagem das
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escolas que fazem parte do Programa Novo Mais Educação participarem da formação
continuada.
O Programa Novo Mais Educação é um programa criado pelo Ministério da
Educação, que visa, por meio da ampliação da jornada escolar, ―melhorar a
aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental‖ (BRASIL,
2017, p. 3). De acordo com o Caderno de Orientações Pedagógicas do Programa, os
alunos seriam selecionados para participarem da extensão de carga horário seguindo
prioritariamente os seguintes critérios:

I. em situação de risco e vulnerabilidade social; II. em
distorção idade/ano; III. com alfabetização incompleta;
IV. repetentes; V. com lacunas de aprendizagem em
Língua Portuguesa e Matemática; VI. em situação
provisória de dificuldade de aprendizagem em Língua
Portuguesa e Matemática; e, VII. em situação de risco
nutricional. (BRASIL, 2017, p. 5)
As atividades de ― alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do
desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças‖ estarão sob a
responsabilidade de Mediadores de Aprendizagem, voluntários que conforme a Lei
9.608, de 18 de fevereiro 1998, assinam termo de voluntariado, recebendo uma bolsa
que neste caso ficou estipulada pela Resolução 5 de 25 de outubro de 2016, no valor de
R$ 150,00, equivalente U$ 45,00 com cotação do dólar em 25 de outubro de 2016302,
por turma podendo o Mediador atender até 10 turmas.
A efetiva participação dos Mediadores de Aprendizagem e dos Professores de
Educação Infantil, não puderam ser contabilizadas até o início do ano de 2019, pois o
SIMEC ainda não havia gerado o relatório referente ao ano de 2017 e 2018. A seguir
encontram-se em números a abrangência do Pacto no Rio de Janeiro e no país, nos anos
de 2013, 2014, 2015 e 2016.
Quadro 2: Abrangência estadual e nacional dos professores e orientadores de
estudo participantes da Formação Continuada promovida pelo PNAIC
Profissionais de Educação/Ano
2013
Professores Alfabetizadores no Rio
14.084
de Janeiro
Professores Alfabetizadores no País 313.600
302

Cotação em 25 de outubro de 2016: R$ 3,2.
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2014

2015

2016

14.344

13.135

11.533

312.154

301.397

287.818
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Orientador de Estudos no Rio de
785
663
582
Janeiro
Orientador de Estudos no País
15.848
15.570
14.690
Coordenadores Pedagógicos no Rio
de Janeiro
Não constituía público alvo.
Coordenadores Pedagógicos no País
Fonte: SIMEC

442
13.196
Não
há
registro
1.157

Embora o alcance no Pacto tenha atingido níveis comprovadamente
abrangentes, as questões relativas à alfabetização não se esgotam por meio da
implementação de política pública. Segundo a Professora Elaine Constant, os
professores têm demonstrado anseio por formação que lhes proporcione uma reflexão
dialética de suas práticas.
Eles não precisam de uma receita e nem ficar intoxicados com
tantas informações sem saber o que fazer. Também não posso
deixar o professor sem teoria, porque o que politiza um
professor é a teoria, porque quando ele lê é possível um debate
mais denso. Ele não tá sendo enganado por qualquer coisa sabe,
não é uma dessas fundações que vem com esses resultados
concretos como se o behaviorismo respondesse tudo. Não
responde e ao mesmo tempo como é que eu vou dar conta da
sala de aula, porque a preocupação deles é segunda-feira. ―O
que é que eu faço com o menininho que está lá na sala de aula"
– eu vi isso tantas vezes. Nós chegamos à maturidade hoje, a
universidade não pode dar receita, ela não pode também
colonizar um professor, ela tem que ser parceira na constituição
de políticas que podem ser pensadas coletivamente. É estar
junto com os municípios pensar em como eles podem ampliar a
política. (Constant, entrevista concedida em janeiro de 2019)

O desafio de implementar o Pacto foi aceito pela UFRJ em uma perspectiva de
diálogo com os municípios e com os docentes e este tem se mantido, mesmo diante
de atrasos nas concessões de bolsas e de toda dificuldade oriunda da conjuntura
política nacional.
Compreender o contexto de implementação do Pacto, tornou-se importante na
construção deste trabalho, principalmente, quando fica evidenciada a demanda por
formação continuada em serviço, que se afirma na manutenção das relações dialógicas e
da disputa instalada por se efetivar uma cultura de debate em torno das questões da
alfabetização.

3. PNAIC: o que dizem as pesquisas recentes no CONBAlf
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Os Congressos Brasileiros de Alfabetização são promovidos pela Associação
Brasileira de Alfabetização e tiveram início em 2013, ano em que o PNAIC inicia em
todos os municípios do país. A Associação Brasileira de Alfabetização – ABAlf surgiu
da necessidade de convergir pesquisadores brasileiros interessados especificamente nas
questões relativas à alfabetização e no ano de 2009, na 32ª Reunião Nacional da
ANPED, foi apresentada pela Professora Doutora Maria do Rosário Longo Mortatti
(UNESP) a proposta de criação de uma Sociedade Brasileira de Alfabetização. Em 2012
foi eleita a primeira diretoria da Sociedade Brasileira de Alfabetização que por
indicação jurídica passou a ser denominada de Associação Brasileira de Alfabetização.
Escolhemos realizar consulta na base de dados dos Congressos Brasileiros de
Alfabetização por serem estes lócus específicos de socialização e produção de pesquisas
no campo da alfabetização no país. No site da Abalf encontramos os seguintes
objetivos:
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.
(http://abalf.org.br/?page_id=24. Acesso em: março de
2019)
Tais objetivos ratificam a ideia de que a alfabetização se constitui como um
campo com problemática própria, que demanda espaços próprios além de outros
integrados aos diversos campos da educação. Os Congressos Brasileiros de
Alfabetização constituem-se como espaços de divulgação e produção de conhecimentos
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específicos sobre a alfabetização. Por este motivo, escolhemos, neste trabalho, realizar
uma consulta na base de dados das três edições ocorridas desde 2013.
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 seus seis (6) eixos
temáticos303. No II CONBAlf, realizado em 2015 com o tema ―Políticas públicas de
alfabetização‖, foram verificados dez (10) trabalhos com a palavra-chave PNAIC em
dois, de seus seis eixos temáticos que diferem dos da edição anterior304. No III
CONBAlf, realizado em 2017 com o tema ―Diálogos sobre Alfabetização‖, foram
verificados vinte e seis (26) trabalhos nos seus diferentes eixos temáticos305. O interesse
por questões relativas ao Pacto aumentou em 126%. Foram encontrados trabalhos em
cinco (5) eixos e não em dois (2) como na edição anterior.

Tabela 1: Relação de Trabalhos aprovados no II CONBAlf
II CONBAlf: Políticas públicas de alfabetização - 2015
Eixo

Alfabetização
e Alfabetização
formação profissional
políticas públicas

Publicações com a
Palavra-Chave
7
PNAIC
Total
de
publicações por 20
eixo
Fonte: http://abalf.org.br/

e

3

7

Tabela 2: Relação de Trabalhos aprovados no III CONBAlf
303

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.
304

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.
305

Alfabetização e políticas públicas; Alfabetização na história da educação; Alfabetização, diversidade e
inclusão; Alfabetização e infância; Alfabetização de jovens, adultos e idosos; Alfabetização e Cultura;
Alfabetização e formação de professores; Alfabetização e literatura.
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III CONBAlf: Diálogos sobre alfabetização - 2017
Eixo

Alfabetização
Alfabetização
e formação de
e Infância
professores

Publicações
com
a
13
PalavraChave PNAIC
Total
de
32
publicações
por eixo
Fonte: http://abalf.org.br/

Alfabetização
e literatura

Alfabetização Alfabetização
diversidade e e
políticas
inclusão
públicas

1

1

1

10

21

6

8

20

Trinta e seis trabalhos foram selecionados por tratarem de temáticas relativas ao
PNAIC. Com interesses diversos foi possível estabelecer algumas categorias para
agrupá-los, após a identificação dos objetivos, das metodologias aplicadas e dos
resultados obtidos. As seguintes categorias foram observadas sendo abordadas por
somente um (1) ou dois trabalhos. São elas: PNAIC e Educação Infantil; PNAIC e
Educação do Campo; PNAIC e Leitura Literária; PNAIC e o comparativo com outros
Programas do MEC; PNAIC e a adesão dos docentes e PNAIC e a compreensão do
ciclo de alfabetização.
Para a contribuição nesta pesquisa utilizaremos as categorias predominantes por
compreender a possibilidade de maior diálogo com nosso interesse. São elas: PNAIC e
avaliação; PNAIC, formação docente e práticas pedagógicas; PNAIC e as fragilidades
na formação docente e PNAIC, formação docente e concepções de alfabetização e
letramento.
Ao analisar a relação do Pacto com os processos avaliativos, Lino (2015 e
2017), Marinho (2017), Gonçalves e Mota (2017) e Corrêa (2017) abordam como a
avaliação vem ganhando centralidade nos debates educacionais, principalmente as
avaliações em larga escala, como instrumento de regulação do trabalho docente.
Marinho (2017) afirma que houve um esvaziamento no processo formativo em um
município da Bahia em virtude da articulação da formação do Pacto com o que
considera ―forte esquema avaliativo‖. Lino (2017) relata que a Secretaria Municipal de
Educação em um município do Estado do Rio de Janeiro não deu ênfase aos exames
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externos (Provinha Brasil e ANA), o que justificou para muitos professores o interesse
em permanecer na formação oferecida pelo Pacto.
É importante destacar os trabalhos que tratam da formação do Pacto e as práticas
pedagógicas pois possibilita o diálogo com as questões propostas nesta pesquisa. Para
Silva, Mendes e Melo (2015), Sousa (2015), Amorim (2015), Pessoa, Lino e Silva
(2015), Nadai e Alcântara (2017), Santos (2017), Corsi e Branco (2017) a formação
oferecida pelo Pacto reverberou principalmente no fato dos docentes terem acesso a
possibilidades diversas de ações pedagógicas. Os professores foram convidados a
pensar sobre seu fazer e neste aspecto foi verificada a inclusão de mais atividades de
leitura, com articulação ao Programa Nacional Biblioteca na Escola – PNBE (SOUSA,
2015 e NADAI e ALCÂNTARA, 2017). Houve também uma maior inserção de Jogos
Pedagógicos e Sequências Didáticas à rotina das turmas de alfabetização (CORSI e
BRANCO, 2017; AMORIM, 2015 e PESSOA, LINO e SILVA, 2015).
A troca de experiência com os demais professores alfabetizadores, o
protagonismo docente e a busca por um ―fazer pedagógico que faça sentido para os
estudantes‖ (Sousa, Pollnow e Koerner, 2017), foram verificados como aspectos
relevantes na formação do Pacto, quando estes docentes eram levados a analisar suas
experiências de sala de aula, as atividades dos alunos e a repensar os planejamento a
serem desenvolvidos nas turmas, por meio das discussões, nos encontros de formação.
A formação dos professores oferecida pelo Pacto e a oportunidade de pensar
sobre seu fazer foram consideradas como ponto forte na implementação desta política e
um ganho para os professores alfabetizadores do país (SILVA e FRAMBACH, 2017;
CORRÊA, 2017 e SOUZA, POLLNOW e KOERNER, 2017). As mudanças, entretanto,
nem sempre se estabelecem a partir de um aprofundamento teórico consistente, o que
pode ser verificado nos trabalhos que compõem uma outra categoria encontrada na
leitura dos textos dos CONBALFs: PNAIC e as fragilidades na formação docente.
Os trabalhos de Sousa, Pollnow e Koerner (2017), Oliveira (2017), Corsi e
Branco (2017), Corrêa (2017) apresentam dados que indicam que as mudanças
ocorreram, mas com pouco aprofundamento teórico. Para Frambach e Silva (2017) há,
na proposta de formação, um caráter de treinamento e capacitação, o que poderia
incorrer na mera repetição de práticas sem a reflexão necessária. Muitos professores
passam a ressignificar suas práticas a partir das experiências vivenciadas ao longo da
carreira docente somadas as diversas formações das quais participaram. Marinho
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(2017), ao realizar pesquisa em um município da Bahia, verificou que as professoras
fizeram críticas ao caráter instrumentalista da formação.
A última categoria percebida na análise dos trabalhos, dialoga com a percepção
da fragilidade da formação. PNAIC, formação docente e concepções de alfabetização e
letramento se apresenta como uma categoria que também colabora com as questões
propostas neste trabalho, à medida que propomos compreender a relação das práticas
pedagógicas com as concepções de alfabetização presentes na escola, dialogadas com o
Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa e com os pressupostos da rede
municipal de educação.
Costa, Sousa e Perovano (2017) e Alcântara, Nadai e Stieg (2017) relatam as
tensões verificadas a partir da utilização do conceito de alfabetização proposto pelo
material de formação, que a considera ―como processo de apropriação de um sistema de
escrita convencional com regras próprias‖ (BRASIL, p. 19, 2012), sendo a prática social
da leitura e escrita vinculadas ao conceito de letramento. Estes conceitos divergem das
concepções de alfabetização já utilizadas pelo Instituto de Ensino Superior – IES,
responsável pela formação dos Orientadores de Estudo no estado do Espírito Santo que
consideram a alfabetização como um processo que contempla todas as dimensões do
ensino-aprendizagem da leitura e da escrita.

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. (SOUSA, COSTA e PEROVANO, 2017, p. 72)
Estes trabalhos citados demonstram que há muita fragilidade nos conceitos de
alfabetização e letramento quando estes precisam ser traduzidos nas práticas
alfabetizadoras. Segundo Farias, Barbosa e Barbosa (2017) e Corrêa (2017) os
professores alfabetizadores solicitam um enfoque específico nas questões referentes as
concepções de alfabetização e letramento e a aplicabilidade prática de tais conceitos no
cotidiano escolar.

4. Conclusão
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Com a consulta realizada nos anais dos três Congressos Brasileiros de
Alfabetização, realizados pela Associação Brasileira de Alfabetização nos anos de 2013,
2015 e 2017 respectivamente, foi possível perceber o crescente interesse pelo diálogo
entre o Pacto. No I CONBAlf, ano em que o Pacto estava sendo implementado não
foram encontrados trabalhos com esta temática, entretanto, no II CONBAlf já haviam
10 trabalhos e no III CONBAlf um crescimento de 160% com a aprovação de 26
trabalhos com interesse investigativo no Pacto.
Ao analisarmos as categorias predominantes contidas nos trabalhos do
CONBAlf, é possível perceber que as principais críticas se referem ao caráter pouco
aprofundado com o qual os materiais de formação abordam as concepções que
fundamentam as práticas pedagógicas nas turmas de alfabetização, tornando a prática
objeto de reflexão por meio da própria prática, num movimento de ensaio, erro e
redefinição de práticas. Não encontramos trabalhos que abordavam a relação teoria e
prática do ponto de vista da operacionalização das práticas cotidianas nas turmas de
alfabetização, assim como não encontramos trabalhos que abordariam de forma direta a
perspectiva discursiva da alfabetização.
É importante ressaltar que a relação entre a formação oferecida e as práticas
docentes apareceram como uma categoria a ser considerada ( SILVA, 2015;
FERRARINI e MARTINS, 2017; SOUZA, COSTA e PEROVANO, 2017; SOUZA,
POLLNOW e KOERNER, 2017; NADAI e ALCÂNTARA, 2017; OLIVEIRA, 2017;
SANTOS, 2017), cujos desdobramentos tratam da reverberação da formação nas
práticas docentes que podem ocorrer com, ou sem, aprofundamento teórico e das
concepções de alfabetização que estão presentes no material utilizado na formação
continuada dos professores alfabetizadores.
A permanência das ações do Pacto no estado do Rio de Janeiro, corroboram com
a ideia de que há um interesse pujante por parte dos professores quanto a formação
docente. No ano de 2018, a Coordenação Estadual de Formação, por meio de Termo
Aditivo, continuou com o Seminário Estadual Alfabetização nas Cidades e solicitou ao
Ministério da Educação a utilização do nome PNAIC para as formações a serem
desenvolvidas no ano de 2019. Uma vez que a Portaria que instituiu o Pato não foi
revogada, a UFRJ obteve autorização para, em 2019, dar continuidade ao diálogo
estabelecido com as redes municipais. O PNAIC se configura, portanto como uma
grande possibilidade de pensar o fazer dos professores a partir da relação sala de aula e
universidade.
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Resumo: Partindo do pressuposto histórico de que por muito tempo o domínio da linguagem
escrita era restrito a grupos sociais privilegiados, esse estudo pretende traçar um panorama sobre
os livros didáticos de alfabetização no Brasil. Passando pelo movimento de renovação do
ensino, protagonizado pelos Pioneiros da Educação Brasileira em 1930 até os dias atuais,
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realizando uma análise das mudanças e avanços, tanto no que tange ao conceito de alfabetização
e letramento, quanto à distribuição e avaliação dos Livros Didáticos de alfabetização. Embasam
teoricamente esse estudo autores como ALMEIDA (2018), SILVA (2012), MORTATTI
(2000;2006), entre outros. Para concluir, destacamos a importância da discussão acerca do Livro
Didático a fim de reduzir as contradições existente no processo de escolha, aquisição e
utilização do livro didático e as características da comunidade escolar.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Livro Didático de Alfabetização.

Introdução

As sociedades sempre se preocuparam em guardar suas memórias e transmitir
para os mais jovens suas descobertas. Pode-se dizer que a educação, mesmo que num
sentido mais amplo, surgiu dessa necessidade de as gerações mais experientes
transmitirem para os mais novos as histórias vividas e os conhecimentos adquiridos.
A primeira forma de preservar a história encontrada pelo homem foi tecendo
desenhos nas paredes das cavernas e, a partir disso, a escrita e o modo de preservação da
história foi sendo modificada ao longo do tempo.A partir dos desenhos nas cavernas,
hoje podemos contar com sistemas alfabéticos complexos que nos permitem, entre
outras ações, contar e preservar a história social para as futuras gerações através das
mais diversas formas de registro, seja no meio impresso ou virtual.
Generalizando, historicamente o domínio da linguagem, principalmente da
escrita, sempre foi restrita a grupos sociais privilegiados e, portanto, apenas uma parcela
selecionada da população tinha/tem acesso aos livros que narram à história e as
implicações ocorridas com as mudanças sociais ao longo do tempo. Um exemplo disso,
é mencionado por Marcurschi (2011), ao afirmar que no mundo existem em torno de 4 a
5 mil línguas faladas e dessas, menos de 10% possui registro de escrita própria, uma
Literatura e uma tradição (MARCUSCHI, 2011).
No que tange ao campo educacional, essa falta de acessibilidade das camadas
menos favorecidas aos livros começa a mudar a partir do movimento de renovação do
ensino, protagonizado pelos Pioneiros da Educação Brasileira em 1930. De acordo com
Romanatto (2016), após o processo de implementação dos LDs, há uma mudança de
papéis. Se antes era função do professor preparar e escolher os conteúdos e
metodologias a serem trabalhados, a partir da democratização do ensino e do amplo
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acesso das diversas classes sociais a escola, quem passa a determinar os conteúdos e
metodologias a serem adotados são os livros didáticos.
Nessa perspectiva, o livro didático, ganha grande destaque nos processos de
ensino e vem tornando-se ao longo do tempo, material de uso imprescindível para a
realização da atividade docente para muitos professores, estando presente em quase
todas as instituições de ensino de educação básica do país, especialmente nas públicas.
Após a criação do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD em 1997,
quando a política de aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos foi efetivada
e ampliada, muitas discussões foram levantadas com intuito de debater sobre o papel
desse componente no âmbito escolar (se os conteúdos estão adequados, entre outros
fatores). No entanto, pouco se discute sobre a autonomia do gestor e professor no
processo de escolha e aquisição do material mais adequadoà comunidade que o irá
receber.
Considerado, portanto, elemento fundamental, atualmente também das classes
de alfabetização, a escolha dos livros didáticos, de acordo com o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC - influenciará diretamente na dinâmica
pedagógica e na metodologia adotada pelo professor, bem como influenciará no
desenvolvimento e na formação dos alunos.
Assim, ao analisarmos as grandes lacunas que ainda prevalecem no campo da
alfabetização, gerando índices que mostram a ineficácia do ensino (LUQUETTI,
CASTELANO, CRISÓSTOMO, 2013), reforça-se a importância de apontar meios que
possa servir de base para uma escolha mais crítica do livro didático. Ainda, diante dessa
realidade é possível perceber que são poucas as pesquisas que possuem como objeto de
análise o livro didático de alfabetização (ALMEIDA, 2018), e que contribuam com
estratégias que permitam ao professor participar de forma mais ativa e consciente do
processo de escolha e aquisição desse material.

1. A política de implementação do livro didático: breve histórico
A discussão sobre a implementação de um programa sobre o livro didático nas
escolas públicas de educação básica não pode ser feita sem uma breve reflexão sobre o
processo de democratização da educação básica do país.
De acordo com Crisóstomo (2013) o material didático passou a fazer parte do
processo educativo a partir da Revolução de 1930, junto aos movimentos dos Pioneiros
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da Educação e da Escola Nova, quando foi criado o Ministério da Educação e Saúde
objetivando direcionar as questões que envolvessem os processos de ensino público do
país.
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Brasileira foi redigido por Fernando
de Azevedo e mais 25 intelectuais, durante o governo de Getúlio Vargas, com o
objetivo de apontar para a necessidade de reorganizar a sociedade através de mudanças
necessárias na educação. O documento defendia que a educação de qualidade fosse
acessível a todos, para isso deveria ser pública, gratuita, laica e obrigatória. A partir
desse movimento, um primeiro passo se deu no sentido de reorganização da escola
brasileira e o Estado começa a assumir seu papel nessa organização.
Nesse processo de democratização do ensino e do saber, o livro didático surge
como importante ferramenta de disseminação dos conhecimentos produzidos pela
sociedade ao longo da história. O portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), com a criação do Instituto Nacional do Livro (INL) começa a pensar
em políticas de implementação e distribuição de Livros Didáticos (LD) para classes de
ensino fundamental da rede pública.
Ao longo da história, o INL sofreu alterações e aperfeiçoamentos até que em
1985 deu lugar ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), criado pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC), cuja tarefa firma-se em estabelecer uma
política pública de produção e distribuição de materiais didáticos a todos os alunos
matriculados no ensino básico da rede pública do país.
A criação do programa possibilitou grande melhoramento no projeto de
distribuição, elaboração e manutenção desses materiais. A partir da criação do PNLD,
os docentes passam a participar do processo de escolha dos LDs, bem como passou-se a
fazer um melhor controle e aproveitamento das obras que antes eram descartadas a cada
final de ano.
De Acordo com o portal do FNDE, em 1985 o PNLD ampliou o programa de
distribuição dos LDs e estabelecendo que a 1º e 2º series devessem fazer parte do
projeto. E em 1997, com maior abrangência de classes a receber os materiais, o
programa também passa a beneficiar classes de alfabetização.
Entretanto, somente em 2010 o PNLD investe na confecção de materiais
diferenciados para as classes de alfabetização, adotando livros de alfabetização
linguística e alfabetização matemática numa perspectiva do letramento, que passaram a
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ser utilizados no ano seguinte. E em 2013, essa implementação foi efetivada, com a
plena distribuição para todas as classes e alunos de turmas regulares de alfabetização.
Após o período de aperfeiçoamento sofrido pelo programa que cuida da
confecção desses materiais, e sua plena absorção na gestão de planejamento,
fiscalização e implantação das obras didáticas nas escolas, surge a necessidade de uma
maior fiscalização e controle de qualidade dos LDs que chegam até as escolas.
Nessa perspectiva, os materiais passam por um sistema de avaliação criado
pelo MEC em 1996, cuja finalidade está em estabelecer metas e normas que servem de
referência na escolha e contratação de novos LDs.
Dessa forma, para cada seguimento de ensino da educação básica o Ministério
da Educação e Cultura disponibiliza um guia que apontará caminhos para a escolha das
obras didáticas mais adequadas a cada realidade de ensino. Obedecendo, portanto, a um
ciclo trienal, o MEC distribui novos Guias que servirão de base para a escolha dos
novos materiais que devem compor o processo educativo de nossas classes.

2. Alfabetização X Letramento: dois conceitos que se complementam
É inegável entre os profissionais da educação que a alfabetização é uma das
fases de mais profunda importância na vida escolar. Freire (2001) aponta esse processo
como essencial para a vida plena em sociedade, tornando-se, a alfabetização, elemento
fundamental para o exercício da cidadania.
Aprender a ler e escrever significa tornar-se conhecedor de uma cultura, ao
mesmo tempo em que se adquirem habilidades para contribuir na construção e
manutenção da cultura. Nesse sentido, uma das principais funções da escola seria de
preparar cidadãos para um mundo letrado, para lidar com diferentes tipos de textos e
contextos de interação linguística.
Ler e escrever, nessa linha, são atividades basilares para que as pessoas possam
exercer seus direitos de cidadãos, além de adquirir consciência de seus deveres e, assim,
tornarem-se participantes ativos da sociedade a que pertencem.
Tfoni (2010) e Soares (2009) definem a alfabetização como processo
individual e continuo de aquisição de uma cultura através da aquisição da prática de
leitura e escrita. Define-se um processo continuo, pois, como descreve Tfoni (2010)
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a alfabetização, enquanto processo individual, não se completa nunca,
visto que a sociedade está em contínuo processo de mudança, e a
atualização individual para acompanhar essas mudanças é constante.
(TFONI, 2010, p. 17).

Nessa perspectiva, mais do que aquisição de habilidades de leitura e escrita,
pode-se compreender a alfabetização como um processo contínuo e individual aonde
gradativamente vai-se tecendo significados a respeito da representação da linguagem
escrita.
Entretanto, esses autores defendem que não basta apenas apreender esses
significados, o mais importante é saber fazer o uso adequado e diversificado da leitura e
escrita e de tecer significações para essas habilidades em diferentes situações sociais
que exigem o uso dessas competências. Nesse contexto, o termo letramento não se
apresenta como substituto, mas aliado ao conceito de alfabetização, objetivando
articular o processo de aquisição da leitura e da escrita com o uso das práticas sociais
que as envolvem.
A partir das concepções apresentadas por Freire (2001), Tfoni (2010) e Soares
(2009), compreendemos, portanto, alfabetização e letramento como estado ou a
condição que um grupo social ou um indivíduo adquire como consequência de ter-se
apropriado da língua escrita e de ter-se inserido num mundo organizado com base na
cultura letrada.
Seguindo nessa mesma perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997, p. 36), tecem orientações sobre como conduzir esse processo, salientando que
formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o
que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito,
identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o
texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos
podem ser atribuídos a um texto.

O atual paradigma referente à alfabetização preconiza que o foco do trabalho
deve estar no processo de ensino e na aprendizagem, na participação crítica e ativa tanto
do professor quanto do aluno. Reconhecendo que, ―não basta somente alfabetizar, mas
que é preciso viabilizar as pessoas a oportunidade do contato com as diversas práticas
sociais de leitura e escrita‖ (PIRES, LIMA, FERREIRA, 2010, p. 4).
E é, portanto, nessa perspectiva que a concepção atual de letramento e
alfabetização vai se consolidando. À medida que se compreende que não basta apenas
1660

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

aprender os sons e a decodificação dos signos, se esses mesmos signos não se
preenchem de significados. Há, portanto, a necessidade de se criar caminhos para que a
alfabetização, no sentido mais profundo apontado por Freire (2011), seja emancipadora
e libertadora. Formadora de cidadãos pensantes e não meros reprodutores.

3. Recursos Pedagógicos: livros e materiais didáticos
Em 2017, um projeto criado a partir do Decreto nº 9.099, de 18 de julho,
vinculou o programa de aquisição e distribuição de livros didáticos ao programa de
distribuição de materiais didáticos que inclui obras literárias, programas de apoio
pedagógico, além de softwares e jogos educacionais.
Em outras palavras, temos a junção de dois programas – PNLD (Programa
Nacional do Livro Didático) e PNBE (Programa Nacional Biblioteca na Escola) – e ao
mesmo tempo, uma ampliação do programa que permite ao corpo docente e demais
envolvido nos processos de ensino acessar a diferentes recursos que podem contribuir
nas atividades pedagógicas.
Os materiais didáticos pedagógicos são elaborados por professores e
especialistas com a intenção de promover um processo de ensino e aprendizagem mais
lúdico e dinâmico. Ao definir esse recurso, Freitas (2007, p. 21), diz que são "também
conhecidos como ―recursos‖ ou ―tecnologias educacionais‖, os materiais e
equipamentos didáticos são todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de
ensino, visando à estimulação do aluno e à sua aproximação do conteúdo."
Um material se torna didático, portanto, quando utilizado numa situação
pedagógica com a intencionalidade de promover um processo de reflexão e
aprendizagem. Entretanto, para atingir essa meta, o recurso deve ser utilizado como um
dos meios de se chegar à aprendizagem, não como o caminho principal.
Nessa perspectiva, o livro didático surge também como elemento capaz de
sistematizar os conhecimentos produzidos historicamente pela sociedade e, de acordo
com Teixeira (2011)

O livro escolar é objeto didático e fonte de pesquisa histórica que
permite desvelar componentes do currículo escolar ao expressar
valores, normas e conhecimentos próprios de uma época e de uma
sociedade. Esse material didático, presente na instrução escolar até os
dias de hoje, articula um conjunto de saberes organizados, que
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consiste numa representação da cultura, com vistas a transmiti-lo aos
leitores, que devem ser iniciados nesta mesma cultura (TEIXEIRA,
2011, p. 9419)

Diante disso, podemos compreender materiais didáticos são recursos
pedagógicos que serve como suporte ao trabalho docente.
A partir da reformulação do Programa Nacional do Livro e do Material
Didático, as escolas passaram a receber a partir de 2018 diversos recursos pedagógicos.
Ainda, de acordo com o PNLD, as obras disponibilizadas pelo MEC por meio do
programa têm como base a proposta de tornar o processo de didatização do saber mais
acessível a todos os públicos em processo de escolarização.
Para cada um dos quatro seguimentos da educação básica, que compreende a
Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio, são
disponibilizados guias que apontam as propostas contidas em cada uma das obras
didáticas para que o professor e a coordenação pedagógica avaliem a que melhor se
adéqua a comunidade escolar.

3.1. Livro didático de alfabetização e letramento
Os primeiros materiais didáticos utilizados pelos discentes de classes de
alfabetização foram às cartilhas que, muitas vezes eram elaboradas pelos próprios
professores. Nesses materiais predominava o método alfabético, cuja finalidade
principal estava em reconhecer e decorar os nomes das letras e, além disso, constituíamse de atividades de repetição e soletração. Alguns desses materiais, porém, eram
importados de Portugal, pois não existiam indústrias de produção de cartilhas aqui no
país (MORTATTI, 2006).
De acordo com Mortatti (2000), as cartilhas tão utilizadas e bem vistas durante
anos, em 1980, aproximadamente, passam a ser duramente criticadas após o advento do
construtivismo, que por sua vez preconiza que o foco da atividade docente deve estar no
processo de ensino e aprendizagem e não nos métodos tradicionais e mecânicos
enfatizados nas cartilhas.
Nessa perspectiva, por volta de 1970, com estudos produzidos por Ferreiro e
Teberosky (1985) apontavam que os métodos empregados nas cartilhas não surtiam
efeitos positivos no que tange a um ensino que tenha como meta a construção de
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significados. Surge, através disso, a necessidade de investir em materiais que, de fato,
contribuíssem para uma educação de qualidade e uma alfabetização plena.
Nessa perspectiva é que se constitui a trajetória dos LDs de alfabetização. De
acordo com o portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
após muitas mudanças nos órgãos de controle e implementação das políticas de
aquisição e distribuição de obras e materiais didáticos para as escolas de educação
básica do país, em 1997 a responsabilidade em gerir integralmente o Programa Nacional
do Livro Didático passa definitivamente para o FNDE.
A partir disso, pela primeira vez os materiais didáticos são postos em pauta e, o
FNDE estabelece uma política de ampliação gradativa para a aquisição e distribuição de
materiais didáticos que passarão a atender as classes de alfabetização, bem como as
series seguintes de todo o ensino fundamental.
Entretanto e apesar disso, muito tempo levou para que de fato os materiais
didáticos de alfabetização e letramento entrassem no ambiente escolar. De acordo com o
portal do PNDE, a confecção e distribuição dessas obras datam de 2010. O recente
programa de distribuição de obras para as classes de alfabetização produziu livros de
Alfabetização Linguística e Alfabetização Matemática, que começaram a ser utilizados
pela primeira vez em 2011.
Apesar das fortes críticas às atividades repetitivas e mecanicistas contidas nas
antigas cartilhas, Mortatti (2000) nos convida a uma análise das novas obras que
compõem as atuais classes de alfabetização, cuidando para que as novas propostas
presentes nesses materiais não sejam atividades de cartilhas disfarçadas de propostas
inovadoras.

3.2. Por que avaliar o Livro didático de alfabetização e letramento?
De acordo com Freire (2011), o ato de avaliar deve ser um exercício constante
de analise da prática para que se possam alcançar melhoras e superações, assumindo
assim um processo educativo comprometido com a formação crítica tanto dos alunos,
como dos docentes que desenvolverão esse processo.
Partindo desse pressuposto, temos também em Luckesi (2000), uma definição
de avaliação compreendida como um meio de melhor planejar estratégias para que se
possa alcançar ou construir ações que levem a aprendizagem.
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Nessa perspectiva, podemos considerar que a avaliação não é um ato isolado,
mas que deve fazer parte de um planejamento maior, que deve ter por objetivo atingir a
principal meta da educação - o desenvolvimento integral do aluno. Essa meta, porém, só
pode ser atingida através da verificação do desenvolvimento do aluno, pois, a partir
dessa averiguação podem-se traçar novos caminhos para o alcance do objetivo. Dessa
forma, o ato de avaliar deve considerar os seguintes objetivos:


Observação/Caracterização do objeto/sujeito a ser avaliado;



Reflexão sobre a realidade que se tem e a realidade que se pretende;



Planejamentos que possibilitem a organização de recursos para se

alcançar os objetivos traçados.
O ato de avaliar os recursos destinados para o desenvolvimento dos processos
de ensino e aprendizagem, principalmente no que tange ao livro didático tem como
objetivo refletir sobre a realidade educacional para que a escolha desse material esteja
adequada às necessidades educativas do público que irá utilizá-lo, contribuindo de
forma significativa para o alcance das metas de desenvolvimento da aprendizagem.
Diante disso, ao considerarmos o Livro didático um instrumento pedagógico
fundamental de apoio ao ensino, que ao longo da história da educação e a partir do
processo de implementação desse recurso o professor tem se tornado um reprodutor dos
conteúdos programáticos trazidos pelos livros. E que, em contra partida, o PNLD foi
criado pelo MEC no sentido de promover ações avaliativas para, então, adquirir e
distribuir livros didáticos que estejam adequados às questões ideológicas e políticas, que
privilegiam a uma determinada cultura em detrimento de outras, promover ações
avaliativas para o processo de escolha do LD mais adequando é fundamental para um
bom desempenho ético e pedagógico.
Nessa perspectiva, um instrumento norteador no processo de avaliação e
adoção do melhor material didático para determinado público deve considerar as
seguintes questões:


As características do público que irá receber;



As demandas socioeconômicas da comunidade escolar;



Características culturais e regionais;



O Projeto Político Pedagógico Institucional;



Aspectos didáticos e metodológicos privilegiados pela instituição;
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Objetivos do planejamento docente;



A formação e o perfil profissional do professor;



Recursos disponíveis para aquisição dos materiais.

Essas

especificidades

não

constam

no

Manual

do

Livro

Didático

disponibilizado pelo PNLD, entretanto, são de suma importância de serem consideradas,
pois, são questões que devem nortear todo o trabalho escolar e docente.
A criação de um instrumento avaliativo, portanto, contribuirá para que o
professor possa avaliar de forma mais técnica e objetiva dentre as opções
disponibilizadas pelo PNLD, a que mais se adéqua a realidade escolar, diminuindo as
contradições existente nesse processo de escolha, aquisição e utilização do livro didático
e, as características da comunidade escolar.

Conclusão

Uma das principais funções da escola é preparar cidadãos para um mundo
letrado. Nessa perspectiva, a alfabetização desempenha papel fundamental para o
exercício pleno da cidadania. Aprender a ler e escrever significa tornar-se conhecedor
de uma cultura, ao mesmo tempo em que se adquirem habilidades para contribuir na
construção e manutenção da cultura.
A partir dessa concepção, o papel do educador se destaca, pois a busca por
atualização e formação continuada precisa ser constante a fim de fortalecer e aprimorar
sua prática pedagógica.
Diante disso, ressaltamos que conhecer os paradigmas, a historicidade e as
perspectivas que fundamentam os processos que envolvem a elaboração, distribuição,
avaliação e utilização dos livros e materiais didáticos de alfabetização, distribuídos e
adotados nas redes de ensino é essencial para que o professor exerça seu trabalho da
maneira mais consciente possível.
Nesse cenário, no percurso a ser trilhado para diminuir o descompasso entre o
que é proposto e o que se faz na Educação Básica, uma questão crucial se impõe: as
concepções teórico-metodológicas que inspiram as iniciativas do governo necessitam
repercutir efetivamente na formação inicial e continuada para poderem repercutir na
atuação dos professores, visando a um ensino significativo com o intuito de
proporcionar aos educandos uma educação modernizada, atendendo as exigências da
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nova era, mas acima de tudo respeitando as diversidades socioculturais e étnicas de cada
ser, como forma de instituir o pleno domínio da própria cidadania.
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A importância da Alfabetização e do Letramento nas Políticas Públicas
para a extinção do fracasso escolar
Sônia Regina Thiago Bastos
SEEDUC RJ / Mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela UERJ.

Resumo: Este artigo discute o fracasso escolar e sua relação com a negação do direito à
alfabetização a estudantes de dois projetos de aceleração da aprendizagem instituídos pela
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais: 1) Projeto ―Acelerar para Vencer‖ (PAV),
implementado em 2018 na escola Esperança e extinto em 2012, para alunos dos anos iniciais e
finais do ensino fundamental com, no mínimo, dois anos de distorção idade-série;2) Projeto
―Elevação da Escolaridade – Metodologia Telessala Minas Gerais‖, implementado na mesma
escola em 2017 e extinto em 2018,para estudantes na mesma situação, maiores de 14 e menores
de 18 anos. Diferentes níveis de alfabetização e dificuldades de aprendizagem foram os
problemas verificados entre os alunos. Esta discussão busca analisar a necessidade de
alfabetização em turmas de aceleração da aprendizagem e de políticas públicas para a extinção
do fracasso escolar na Escola Esperança.306

Palavras-chave: Alfabetização. Fracasso escolar. Política pública.
―Projeto Acelerar para Vencer‖ (2008/2012)
O Projeto ―Acelerar para Vencer foi instituído em 2008, a partir da Resolução nº
1.033 da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), durante o
governo de Aécio Neves (PSDB), que assumiu os ideários neoliberais do chamado
―Estado Mínimo‖, e implementado em locais que convivem com o problema da
distorção idade-série. Foi pensado, inicialmente, para o Norte de Minas, Vale do
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Seus objetivos: acelerar aprendizagens de meninas e
meninos do ensino fundamental anos iniciais e finais com, no mínimo, dois anos de
306

No trabalho apresentado, Escola Esperança é um nome fictício para uma escola real, que se tornou
nosso objeto de investigação. Uma primeira análise relativa ao problema da distorção idade série e da
alfabetização nesta escola pode ser visto na Dissertação de Mestrado de BASTOS (2013).
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atraso, alfabetizar (em turmas temporárias), eliminar o fracasso escolar e corrigir o fluxo
(SEE/MG, 2008).
Na realidade investigada, em uma escola que chamamos de Esperança, região
sudeste de Minas, estudantes oriundos de morros e periferias307 apresentavam
dificuldades de aprendizagem relacionadas à leitura e à escrita. Por esse motivo foram
agrupados em uma mesma sala, na qual podíamos observar seis subgrupos formados por
estudantes que: SG1) copiavam as atividades, mas não conseguiam lê-las; SG2) tinham
facilidade para ler, mas não entendiam o que liam; SG3) liam e comentavam
superficialmente; SG4) quase não liam, mas copiavam; SG5) apresentavam grande
dificuldade para escrever; SG6) produziam pequenos textos, porém sem criticidade.
No Documento Base do projeto, havia uma proposta de alfabetização para:
Alunos defasados não alfabetizados – turmas temporárias de
Alfabetização, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
Alunos defasados alfabetizados – aceleração de estudos, anos iniciais
e anos finais do Ensino Fundamental. (SEE/MG, 2008, p.6).

Apesar disso, não tivemos a oportunidade de saber quais as possibilidades e
dificuldades de alfabetização em turmas temporárias, pois não houve iniciativas para
que as mesmas fossem formadas. O currículo adotado pela escola priorizava o ensino de
conteúdos programáticos, gramaticais em língua portuguesa e inglesa. As aulas eram
ministradas por professoras (es) das turmas regulares, que, apesar de não ignorarem as
dificuldades dos alunos, não se sentiam preparados para ajudá-los.
Alguns docentes questionavam o papel da escola enquanto um espaço micro,
frequentado por indivíduos que também fazem parte do macro, a sociedade

308

na qual

precisam se (re) inserir diariamente, munidos das ferramentas necessárias para
sobreviverem com dignidade. Sabiam ser a alfabetização a principal delas, entretanto a
307

“(...) Quando tratamos de periferia, periferização, reportamo-nos a um conjunto bastante amplo de
fenômenos que indicam, em boa parte dos casos, processo sociais geradores de desigualdade. Periferia
remete a movimentos de inclusão/exclusão, resultados de dinâmicas sociais próprias de sociedades
onde ideais de justiça não foram preenchidos ou se encontram incompletos”. (FONTES, 2012, p. 9-26)
308

A relação teórica e metodológica entre o Macro e o Micro, inspirada em um clássico estudo
organizado por Jacques Revel (1998), permite-nos pensar a dificultosa e ambígua relação dos estudantes
e professores que vivenciam o problema da distorção idade-série. Na maioria das vezes, a política
pública ou a educação pensada como programa político - o que não pressupõe um programa a lidar com
seres humanos que vivem em condição precária- são aplicadas de forma vertical, ignorando-se, além
das capacidades de aprendizagem de cada indivíduo, as condições físicas e logísticas de aplicação da
própria política, bem com sua recepção nos diversos locais. As vidas em questão, elemento a preencher
essa política, se mesclam, como propõe Revel(1998), ao inapreensível embaralhamento das lógicas
sociais.
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escola como um todo não foi capaz de se reinventar e, com base no respeito ao direito
de aprender de cada indivíduo e a seus tempos/ritmos de aprendizagem, alfabetizar
estudantes rotulados (as) de fracassados.
Importante esclarecer que, no papel, os componentes curriculares básicos de
todas as disciplinas do PAV tinham como eixo norteador o letramento, com ênfase na
leitura, interpretação e produção de textos, e sua fundamentação teórico-metodológica
baseava-se nos conceitos de interação – cooperação – aprendizagem cooperativa,
passando pelo respeito ao aluno das classes de aceleração. (SEE/MG, 2008, p. 7)
No entanto, nada disso acontecia: Rotular era mais fácil: analfabeto; analfabeto
funcional; semianalfabeto; mal alfabetizado; é alfabetizado, mas não é letrado! Não
conseguíamos entender os diferentes níveis de alfabetização, todavia os termos correção
de fluxo e aceleração da aprendizagem sabíamos configurar negação de direitos
(ARROYO, 2007), que se revelava, também, nas máximas ouvidas dentro da escola:
―Aluno do PAV não quer nada!‖ e ―Eles não aprendem mesmo!‖
Essas atitudes, entre tantas outras, davam forma a um universo de exclusão onde
impossibilidades são geradas. Uma delas é o não entendimento, por parte dos alunos, de
que eles têm o direito de aprender. A possibilidade apresentada era a inclusão, que
também não víamos acontecer integralmente. Nesse processo, parece haver uma
recompensa: Ele (a) não aprende, mas a escola o (a) inclui. Contudo sabemos que a
inclusão é um processo de construção que se opõe às forças que têm produzido a
negação do direito à educação aos mais pobres e, ―Cuando se trata de um derecho, no
hay, digámoslo así, ‗inclusión por la mitad‘‖. (GENTILI. 2012, p. 81)

Política Pública
O Projeto ―Acelerar para Vencer‖ propunha que os docentes aprendessem a
trabalhar com a dimensão do sucesso dos alunos. Como nos comprometeríamos com o
sucesso se não havia, por parte da Escola e da Superintendência de Ensino, preocupação
com a alfabetização? Se lidávamos com dificuldades de aprendizagem também
decorrentes de problemas de saúde309, além de outras advindas de questões sociais?
Não estávamos preparados para atuar em uma turma de aceleração.

309

Das 10 famílias entrevistadas, três disseram que os filhos precisavam de cuidados médicos. (BASTOS
2013).
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Uma discussão prévia sobre as questões que perpassam a escola – público
atendido, dificuldades de acesso, de aprendizagem, alfabetização,formação de
professores, currículo, desempenho do aluno,possíveis causas do fracasso escolar310,
presença da família e comprometimento da escola com uma educação de qualidade deveria ter envolvido a comunidade, a fim de se saber se a política pretendia combater o
fracasso e corrigir o fluxo ou apenas fazer a correção de fluxo?
A origem do projeto também precisaria ter sido discutida: Por quem e para quem
foi pensado? Para qual realidade? Para qual tempo? Na Escola Esperança, não havia
fonte disponível para se chegar à origem do ―Acelerar para Vencer‖. Em Prado (2000),
descobrimos que:
A título de ilustração, é interessante citar uma experiência externa que
sem dúvida exerceu influência sobre o pensamento de alguns
educadores brasileiros: o Programa Accelerated Schools, concebido na
Universidade de Stanford e iniciado em 1986 no Estado da Califórnia.
O Programa das Escolas Aceleradas tem em vista o sucesso escolar de
alunos em situação "de risco". A visita ao Brasil, em 1992, de um de
seus principais criadores, Henry Levin, possibilitou a disseminação da
idéia das escolas aceleradas, especialmente por meio da publicação de
um de seus artigos sobre o assunto [...]. (PRADO, 2000, p. 53)311

Manso e Marsicano (2012, p.2) também nos oferecem uma contribuição ao nos
apresentarem o seguinte panorama: ―as regiões para as quais se destinaram
primeiramente o projeto são consideradas do ponto de vista do capital e do Estado,
como locais ‗atrasados‘, com baixo nível de ‗desenvolvimento‘ em comparação a outras
regiões do estado de Minas Gerais e do país‖.
Por esses motivos, apoiados em Stephen Ball, procuramos repensar o termo
implementação, normalmente utilizado pelas instituições quando adotam uma política
educacional:
Eu não acredito que políticas sejam implementadas, pois isso sugere
um processo linear pelo qual elas se movimentam em direção à prática
de maneira direta. Este é um uso descuidado e impensado do verbo. O
processo de traduzir políticas em práticas é extremamente complexo; é
310

Grande parte dos alunos frequentou o ensino fundamental anos iniciais, com alfabetização
organizada em ciclos, na Escola Esperança. Apesar de a Prefeitura Municipal ser responsável pelas
turmas, elas funcionam na Escola Esperança.
O tema das escolas aceleradas nos Estados Unidos, bem como as ideias que certamente influenciaram
educadores brasileiros, pode ser vista em Henry Levin e Pilar Soler (1992).
311
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uma alternação entre modalidades. A modalidade primária é textual,
pois as políticas são escritas, enquanto que a prática é ação, inclui o
fazer coisas. Assim, a pessoa que põe em práticas as políticas tem que
converter/transformar essas duas modalidades, entre a modalidade da
palavra escrita e a da ação, e isto é algo difícil e desafiador de se fazer.
E o que isto envolve é um processo de atuação, a efetivação da
política na prática e através da prática. É quase como uma peça teatral.
Temos as palavras do texto da peça, mas a realidade da peça apenas
toma vida quando alguém as representa. E este é um processo de
interpretação e criatividade e as políticas são assim. A prática é
composta de muito mais do que a soma de uma gama de políticas e é
tipicamente investida de valores locais e pessoais e, como tal, envolve
a resolução de, ou luta com, expectativas e requisitos contraditórios –
acordos e ajustes secundários fazem-se necessários (MAINARDES;
MARCONDES, 2009, p. 305)

Procurar adequar as propostas do PAV à realidade investigada teria sido uma
intervenção positiva e possível, entretanto, como as discussões sempre ocorriam em
pequenos grupos que não sentiam ser essa uma preocupação de toda a escola,
trabalhávamos com a ideia de impossibilidades. Nunca havíamos discutido política
pública. Não nos sabíamos fortes e capazes o bastante para intervir na implementação
de um projeto. Nossas tentativas eram desprovidas de argumentos firmes o bastante para
enfrentarmos as divergências de opiniões. Na verdade, imposições da Direção e Equipe
Pedagógica. Depreendemos, então, que nos deixávamos calar porque carecíamos do
mesmo que os nossos alunos: uma base sólida – criticidade e aportes teóricos - em nossa
formação de professores.
Acreditamos que uma intervenção exija percebermos alguns elementos presentes
na engrenagem que movimenta uma escola. Em nosso entendimento, a proposta traz
algum (uns) deles, como predeterminação social e exclusão, os quais tomamos como
argumentos que nos ajudam a entender o projeto como uma política de governo,
pensada para acelerar ritmos de aprendizagem, sem alfabetizar, premiando alunos
multirrepetentes com um certificado de conclusão do ensino fundamental, ao invés de
visar à erradicação do fracasso escolar.
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Atividade de um ex-aluno do PAV/2011312. Atividade: copiar um texto do quadro.
Fonte: Arquivo Pessoal

Produção Textual do mesmo aluno (2012)313

312

A atividade, proposta a uma turma regular de 7º ano, inicialmente consistia em copiar o texto do
quadro. Após isso, foi apresentada aos alunos uma questão que deveria ser respondida individualmente,
seguida de expressão oral. O aluno em questão havia integrado uma turma do PAV. Considerado apto
para frequentar uma turma regular, foi inserido, pela Secretaria da escola, no 7º ano. Ao passar pelas
carteiras para orientar os alunos, percebi sua dificuldade em escrita. Tentei conversar, mas ele abaixava a
cabeça. Apenas me disse que não conseguia ler o que copiou: “Essa letra é muito pequena.”. Em outros
momentos, consegui extrair dele algumas informações: 2010: reprovado por não fazer dever de casa.
2011: frequentou o PAV (turma correspondente ao 6º e 7º anos). De acordo com sua idade, ele deveria
estar no 6º ano. Conversei insistentemente com a Secretaria, para conseguir seu remanejamento.
313

Enquanto aguardava ser remanejado, o aluno era assíduo e procurava participar das atividades
propostas, demonstrando vontade de aprender.
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Atividade: falar sobre uma professora que tivesse marcado a vida do aluno
Fonte: Arquivo Pessoal
Das observações às entrevistas, um acordar para as rotulações: a realidade
revelada por estudantes, pais e responsáveis
O interesse pelo projeto iniciou-se no segundo semestre de:
2009. Professora de Língua Portuguesa (por opção) em duas turmas PAV anos
finais / 2º período (7º e 8º ano). Perplexidade: ―alunos que não querem nada‖, ―famílias
que não se importam‖.
2010. Professora de Língua Portuguesa em duas turmas PAV anos finais / 1º
período (6º e 7º ano). Os alunos questionavam o projeto. Sentiam-se apartados dentro do
espaço escolar. Agredidos, também agrediam, com palavras, atitudes... Com o passar do
tempo, o agravamento da situação - decorrente de resistências que hoje consigo ver
como um movimento positivo – passou a representar uma possibilidade: transformar o
Projeto ―Acelerar para Vencer‖ em objeto de investigação.
2011. As observações começaram a ganhar consistência.
Na realidade onde um projeto de aceleração procurava maquiar graves
dificuldades, era urgente observar o cotidiano dos alunos, atentar para os discursos
recorrentes na escola, os quais atribuíam às famílias a responsabilidade pelo
desinteresse de meninos e meninas e por suas dificuldades de aprendizagem.
Imprescindível descobrir o que estava oculto em seus processos educacionais, por que
muitos (as) completam 15 anos sem verdadeiramente se apropriar da leitura e da escrita.
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2012. Observação em duas classes de aceleração, onde outra Professora de
Português atuava.
O contato mais próximo com a turma tornou possível entrevistar dez alunos e
suas famílias em seus lares. Os (as) entrevistados (as), com certo ―ar de importância‖,
demonstraram, diferente do que se ouvia, preocupação com os filhos e confiança na
escola. Distintas e sérias questões, pessoais e sociais, foram confidenciadas. Meninos e
meninas falaram do sonho de cursar uma faculdade. O embaralhamento de que nos fala
Revel (1998) ganhou formas: questões econômicas e sociais definiam a vida
educacional dos integrantes do PAV.
A partir daquele momento, as palavras de Freire (1986) sobre a relação entre
escola e sociedade ganharam mais sentido:
―Enquanto categoria abstrata, instituição em si, portadora de uma
natureza imutável da qual se diga é boa, é má, a escola não existe.
Enquanto espaço social em que a educação formal, que não é toda a
educação, se dá, a escola na verdade não é, a escola está sendo
historicamente. A compreensão do seu estar sendo‖, porém, não pode
ser lograda fora da compreensão de algo mais abrangente que ela – a
sociedade mesma na qual se acha. (...)‖ (FREIRE, 1986, p. 7)

Sempre há novos cenários, projetos e tempos. Todavia, contrariando o
pensamento de Freire (1986), o tempo de se alfabetizar na Escola Esperança cedeu lugar
ao fracasso, personificado em alunos apartados da dinâmica comum ao processo
educacional. Os locais predeterminados, por exemplo, na hora do recreio, eram
observados: de um lado, alunos das turmas regulares; de outro, os que não aprendiam.
Havia uma atmosfera de segregação: qualquer desentendimento ou atitude agressiva
eram atribuídos ao PAV, mesmo que não fossem eles os envolvidos. Isso nos impedia
de vislumbrar o estar sendo, conquanto soubéssemos existir uma dinâmica diferenciada
para outros alunos em espaços distintos dentro da própria escola.

O olhar dos professores
Com o intuito de perceber o envolvimento dos professores 314, seus
posicionamentos e as propostas de trabalho nas quais acreditavam e que procuravam

314

12 professores foram convidados para as entrevistas. Oito se dispuseram a colaborar, mas apenas
cinco tiveram partes de suas falas inseridas na pesquisa.
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desenvolver com seus alunos, foram realizadas algumas entrevistas315cujos resultados
corroboram as impressões apresentadas ao longo deste artigo. Nas diferenças tão bem
percebidas, os docentes demonstraram a importância da alteridade na relação
professor/aluno e do respeito por suas dificuldades e necessidades:
P1- [...] pra esse projeto dar certo, acho que deveria juntar mais os
professores, cada um dar a sua opinião [...] daria certo se o aluno
tivesse um acompanhamento mais individualizado [...], porque cada
aluno tem uma dificuldade. [...] eu peguei aluno que tinha dificuldade
até mental, que deveria ter a assistência de uma psicóloga, de uma
fonoaudióloga, tomar até remédio, e eu não tinha, eu não tava
preparada [...]. Então eu acho que deveria a escola, os professores, se
juntarem para ver o melhor caminho. [...] cada um tem uma
necessidade. Eu não posso tratar todos os alunos da mesma maneira
como se eles fossem um só [...]. (BASTOS, 2013, p. 99)316

Essa preocupação manteve-se ao longo das conversas e despertou nossa atenção
para o fato de que o individua lera percebido. No entanto, na realidade do Projeto
―Acelerar para Vencer‖, apesar de conscientes do trabalho que não conseguiam realizar,
os professores não foram capazes de iniciar um movimento que pudesse transformar
práticas escolares e, consequentemente, a execução do projeto e os resultados
apresentados pelos alunos.
Chegamos a esse entendimento por intermédio da resposta de uma Professora de
Português a uma pergunta sobre alfabetização: ―Todos os alunos estão devidamente
alfabetizados quando chegam ao PAV?‖
P1- Não. Muitos não estão alfabetizados [...] eu peguei aluno com
deficiência [...] até mental mesmo [...] e muitos deles, uns quatro, por
exemplo, ou cinco, chegaram sem saber ler, sem saber escrever [...].
Alguns deles saíram dali, passaram pelas minhas mãos ainda sem
saber ler e escrever, porque eu não consegui dar a devida atenção pra
esse aluno. (BASTOS, 2013, p. 100)

Em resposta a: ―Você acha que os professores estão preparados para discutir a
questão dos conteúdos, do currículo? Você pensa que houve participação dos

315

As entrevistas apresentadas são uma amostragem do que se realizou com pais/responsáveis, alunos e
professores. Uma análise mais aprofundada está em BASTOS (2013).
316

De modo a atender a questões éticas que envolvem uma pesquisa de cunho etnográfico, os nomes e
dados dos (as) professores (as) entrevistados não foram mencionados. Denominei-os P1, P2, P3, P4 e P5.
A P1 é Professora de Português.
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professores para tentar também entender melhor o PAV, até para tentar modificar
alguma coisa para melhor?‖, um Professor de Matemática (P5) nos disse:
P5- Falar dos professores em questão deles estarem capacitados, eu
jamais poderia colocar isso em xeque [...]
E- Não, eu digo em termos de discutir a construção do que ensinar [...]
P5- Todo envolvimento do professor [...]?
E- Do envolvimento do professor ou o professor simplesmente aceitou
aquela imposição e... (Ele me interrompe)
P5- Exatamente. Aí é que vem a grande realidade, a grande questão
[...] será que é permitido o envolvimento dele? Talvez na escola possa
ser [...], mas será que no projeto é permitido o envolvimento dele? É
permitido ele dar uma opinião? No projeto PAV, não... (BASTOS,
2013, p. 108)

A fala do Professor 5 revela impossibilidades, já abordadas por nós.
Contrariando seu pensamento e reiterando a necessidade de repensarmos a formação de
professores, Mainardes (2007), dialogando com Stephen Ball e Richard Bowe, nos
esclarece e, de certa forma, corrobora nossas reflexões ao nos falar sobre a importância
da participação docente no contexto de interpretação e reinterpretação de uma política
pública, ou seja, nossos pensamentos e nossa prática, diferente do que pensa (va) o
professor (P5), podem interferir na implementação de uma política, que sempre atende a
interesses diversos em diferentes contextos.317
Outro tempo: 2017: Projeto ―Elevação da Escolaridade – Metodologia Telessala
Minas Gerais‖
O Projeto ―Elevação da Escolaridade – Metodologia Telessala Minas Gerais‖ foi
instituído pela RESOLUÇÃO SEE/MG Nº 2957, DE 20 DE ABRIL DE 2016 e
implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) no
ano de 2017, durante o governo de Fernando Damata Pimentel (PT), eleito em 2014,
que podemos entender como uma inversão na acepção política e, certamente, ideológica
da educação.
Resultado de uma parceria entre SEE/MG e Fundação Roberto Marinho, o
―Elevação da Escolaridade‖ tem por finalidade:
- Reduzir progressivamente as taxas de distorção idade/ano de
escolaridade;
317

Sobre contextos do processo de formulação de políticas, ver MAINARDES (2007).
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- Fortalecer a autoestima dos estudantes;
- Elevar a escolaridade dos estudantes do Ensino Fundamental na
idade de 15 a 17 anos;
- Ampliar tempos, espaços e ofertas de atividades diversificadas,
contemplando todas as dimensões formativas dos estudantes.
- Promover a aquisição de competências e habilidades básicas
indispensáveis ao sucesso do estudante na vida e na escola.
(RESOLUÇÃO SEE/MG Nº 2957, DE 20 DE ABRIL DE 2016)
[Grifo nosso]

A ampliação de tempos, espaços e ofertas requer uma análise cuidadosa: o
―Elevação da Escolaridade‖ teve a duração de apenas um ano letivo e, ao final,
considerou realizada a correção de fluxo. Implícita à referida ampliação, deveria ter
havido uma preocupação com a qualidade do ensino, que perpassa questões como
alfabetização, formação de professores e avaliação, as quais poderiam colaborar para
ressignificar o (s) tempo (s) de se alfabetizar, de aprender
No entanto, o projeto foca na unidocência. O (a) professor (a), formado (a) em
Pedagogia, recebe uma formação ―generalista‖318 e é assessorado (a) por especialistas,
em casos de dificuldades. Apesar de incipiente nossa investigação, resultado de uma
conversa realizada com a professora de uma telessala319 da Escola Esperança em abril
de 2019, não conseguimos saber como se dá essa ampliação de tempos, já que o projeto
não oferece um programa de alfabetização e, assim mesmo, os alunos são promovidos
para o ensino médio.
Os espaços pareceram se ampliar, de acordo com o memorial da professora,
quando os alunos jogaram dama na praça, visitaram um supermercado próximo à escola,
a ―Semana do Meio Ambiente, Exposição dos Jogos Matemáticos‖ – na Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) -, ―Exposição de fotografias das fazendas da

318

A professora participou, nos dias 29, 30 e 31/03/2017, da ―1ª formação dos professores, gestores,
supervisores itinerantes e representantes das Superintendências de Ensino que atuam no Projeto Elevação
da Escolaridade Metodologia Telessala Minas Gerais, totalizando 24 horas de curso.‖. No dia 21/06/2017,
da 1ª Reunião pedagógica, na sede da Superintendência de Ensino, destinada ao mesmo público da
formação e com carga horária de oito horas de curso. A 2ª e 3ª formações, nos moldes da primeira,
aconteceram em Belo Horizonte, respectivamente nos dias 08, 09 e 10/08/2017 e 24 ,25 e 26/10/2017. A
2ª Reunião pedagógica aconteceu na sede da Superintendência no dia 28/11/2017, com carga horária de
oito horas de curso.
Os Docentes do ―Acelerar para Vencer‖ da realidade investigada não receberam formações para atuar nas
turmas de aceleração. As reuniões pedagógicas eram realizadas na própria escola pela supervisora do
projeto.
319

Duas telessalas funcionaram na Escola Esperança (turnos: matutino e vespertino).
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região‖ e o quartel militar – considerando o interesse de alguns alunos pela profissão
após palestra ministrada por policiais na escola.
Um distanciamento geográfico maior foi permitido a dois meninos e a uma
menina que obtiveram as melhores notas na Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP)320: visita ao Museu do Amanhã (Rio de Janeiro). Pensar que
esse distanciamento, ou prêmio, possa servir de exemplo para outros alunos, seria
reduzir a complexidade do fracasso. Atribuiríamos a eles, mais uma vez, a
responsabilidade pelo (in) sucesso. Uma observação atenta nos permitirá reconhecer
que, em nossas relações sociais dentro da escola, em algumas atitudes diárias de
premiação ou (falso) reconhecimento de sucesso, pode haver um disfarce que nos
impede de refletir sobre o nosso papel a serviço de uma exclusão includente (BASTOS,
2013), estejamos ou não conscientes disso.
Imprescindível se torna compreendermos que fracasso não é resultado do querer
ou não querer do aluno e que exclusão é uma relação social. Os excluídos não são
apenas os que estão fora da escola, mas também os que fazem parte de um conjunto de
relações e circunstâncias que os alijam desse direito, negado ou atribuído a eles de
forma restrita ou subalternizada (GENTILI, 2012, p. 80).
A subalternização das relações de trabalho, bem como sua precariedade, é um
tema que perpassou a História e as Ciências Sociais como um todo, sendo possível
indicar, inclusive, que o binônimo subalternização do trabalho e acesso à educação
permeou as pesquisas de importantes teóricos de diferentes escolas de pensamento em
distintos momentos.Esse mesmo debate relativo à precarização e à subalternização pode
ser visto no ambiente acadêmico educacional brasileiro por meio dos trabalhos de Freire
(1983) e Freire (1993).

Diversidade em uma telessala da Escola Esperança e (im) possibilidades de
elevação da escolaridade: o que fazer quando não é possível alfabetizar?

320

Alguns alunos do PAV obtinham bons resultados na primeira etapa da OBMEP, mas não participavam
da segunda. Eles também participavam do Sistema de Avaliação da Escola Básica (SAEB). Em 2019, de
acordo com a PORTARIA Nº 366, DE 29 DE ABRIL DE 2019, que estabelece as diretrizes de realização
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) no ano de 2019: ―Art. 6º Não serão consideradas
população de referência do Saeb 2019: III - as turmas de correção de fluxo‖.
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Responsável por uma turma de 25 alunos, a professora, apesar de ter revelado
dificuldade para classificar seus níveis de alfabetização, assim os classificou: 03
semianalfabetos; 02 com grandes dificuldades e que frequentavam a APAE; 14 com
dificuldade em leitura e escrita e grande dificuldade em matemática e menores
considerados infratores. A partir desses dados, procuraremos conhecer a metodologia
adotada e saber o que era feito para ajudar meninos e meninas que precisavam de
alfabetização.
A professora recebeu um guia de orientação e um livro que explica a
Metodologia Telessala. Nele, atentamos para o título ―De onde vem e que caminho
percorre a Metodologia Telessala?‖ seguido de:
1.
Uma pergunta intrigante
O que a Metodologia Telessala e o Big Bang têm em comum?
Resposta 1
Nada. Ao contrário do Big Bang, grande explosão de um átomo primordial,
que deu origem ao Universo, a Metodologia Telessala não é um fenômeno
físico que pode ocorrer num piscar de olhos. Como todo fenômeno social, ela
surgiu de um longo processo de construção coletiva (...) (p.310)

Como o projeto foi construído coletivamente e pensado para um público em
distorção

idade-série,

esperávamos

uma

metodologia

voltada

para

a

alfabetização/letramento, uma vez que a escola sabe da existência dessa necessidade
entre seus alunos. Pensamos, também, no material disponibilizado à telessala para o
desenvolvimento das aulas: vídeos, livros, cadernos de atividades e materiais para jogos
e nas (im) possibilidades de entendimento e realização das atividades propostas pelos
alunos com grandes dificuldades de aprendizagem.
De acordo com a professora, as atividades aplicadas aos alunos são professora
enviadas à escola pela Superintendência Regional de Ensino. Como não há atividades
específicas para os alunos com dificuldades em leitura e escrita, ela conversava sobre a
vida e a necessidade de aprender com os considerados semianalfabetos e os não
alfabetizados enquanto os outros trabalhavam. As avaliações também eram enviadas à
escola pela Superintendência, e ela ajudava os alunos com dificuldades a fazê-las.
Para ela, ―o lado vitorioso do projeto é o social: os alunos melhoraram no trato e
passaram a se deixar fotografar para a elaboração do memorial. Além disso, afirmou
que todos estão frequentando o Ensino Médio/2019 na Escola Esperança.
Poderíamos pensar, de forma ingênua, em duas possibilidades: ou os alunos que
precisavam de alfabetização estiveram em turma errada ou houve um grande equívoco
com relação à proposta do projeto e as necessidades da escola no momento de
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efetivação da parceria. Preferimos uma terceira opção: retomar os Contextos do
processo de formulação de políticas, que envolvem arenas, interesses, disputas,
embates. (MAINARDES, 2007).
Questionário de avaliação de módulo – aluno 1

Fonte: Arquivo Pessoal- Questionário de avaliação de módulo – aluno 2

Fonte: Arquivo Pessoal

Questionário de avaliação de módulo – aluno 3
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Fonte: Arquivo Pessoal

Quando alfabetizar?

Apesar de se destinar a estudantes em distorção idade-série e abrigar aqueles
que, de certa forma, se encontram apartados do processo educacional, o projeto ignora
(va) a necessidade de alfabetização: ―(...) O aluno também deve saber ler e escrever.‖.321
Mesmo não sendo a alfabetização um dos objetivos da telessala, de acordo com
o superintendente de Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental da SEE,
Adelson França Júnior:
O Estado tinha um programa de aceleração, mas que oferecia pouca
diferença no trato com esses estudantes. O nosso objetivo é
possibilitar que eles concluam o ensino fundamental, mas com uma
metodologia adequada e mais específica para a juventude. Essa
juventude para quem a abordagem tradicional da aula não funcionou.
(JÚNIOR, 2016)

A fala do superintendente confirma nossas observações sobre o ―Acelerar para
Vencer‖ e, por intermédio dela, reiteramos nosso questionamento primordial, que se
estende ao ―Elevação da Escolaridade‖: Como acelerar aprendizagens ou, inovando a
pergunta, como ampliar tempos e espaços de meninos e meninas cuja necessidade maior
321

(https://grnews.com.br/02042017/grnews/projeto-elevacao-da-escolaridade-conclui-formacao-paraprofissionais-da-educacao)
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é a alfabetização se isso lhes é negado, quando se exige que eles saibam ler e escrever
cientes de que eles não sabem ler nem escrever?

Uma viagem no tempo
A professora nos emprestou todo o material utilizado na telessala/2018. O
módulo de História foi o primeiro que analisamos.
A aula 1(A grande aventura da História - História - Ens. Médio –
Telecurso)322, sobre tempo e espaço como elementos fundamentais para o estudo da
História e a importância das perguntas Quando? e Onde? para a compreensão dos fatos
históricos, remeteu-nos a Qual alfabetização para qual tempo?. Permitiu-nos pensar
nos tempos necessários àqueles que, por uma razão ou outra, não se alfabetizaram plena
ou devidamente e, simultaneamente, na proposta de alfabetização em turmas
temporárias (Projeto ―Acelerar para Vencer‖ - PAV) ou na ausência de um tempo para
se alfabetizar (Projeto ―Elevação da Escolaridade – Metodologia Telessala Minas
Gerais‖).
A aula 2: Origens dos povos indígenas das Américas e a 40: Globalização,
terrorismo e Ciência: pensando o futuro do século XXI‖, convidam-nos a refletir
historicamente sobre o fracasso e a falta de acesso à alfabetização de qualidade, ainda
em muitas realidades, por indivíduos das classes populares. Como ensinar história,
principalmente em 40 lições, a um aluno com deficiência cognitiva, o qual requer
cuidados, atenção, alfabetização? Como falar em tempo se a percepção de tempo
histórico desse aluno como sujeito não é compatível com o que lhe é apresentado?
Nossa prática, as observações realizadas na escola, as entrevistas (PAV), a
conversa com a professora da telessala e dados estatísticos sobre o fracasso oferecemnos elementos para esses questionamentos e nos possibilitam pensar sobre o real
objetivo de um projeto que pretende elevar a escolaridade de alunos mal alfabetizados,
utilizando, por exemplo, ao longo do ano, um módulo contendo 40 lições.

Considerações Finais
Trabalhar com alunos do Projeto ―Acelerar para Vencer (PAV)‖ despertou-nos
para algumas possibilidades, dentre as quais destacamos: fracasso como resultado de
predeterminação social. Turmas de aceleração, formadas por indivíduos que devem ser
322

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j5YJYJ_qXho> Acesso em: 12 mai. 2019.
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acelerados, mas não alfabetizados/letrados, transformam-se em números que farão
crescer as listas de correção de fluxo e, mais tarde, serão submetidos a trabalhos
subalternos.
Suas dificuldades ajudaram-nos a ampliar nossa percepção, no sentido de que
alguns desses casos podem ter sido favorecidos pela própria escola – os alunos são
oriundos do ensino fundamental anos iniciais em ciclos da Escola Esperança - quando
deixou de oferecer qualidade em alfabetização/letramento, prática entendida como
negação do direito de aprender. Nosso contato com os alunos, as observações realizadas
nas turmas, as entrevistas com familiares e professores e dados estatísticos sobre o
fracasso ofereceram-nos subsídios para questionarmos o real objetivo de um projeto, o
―Acelerar para Vencer‖ (PAV), que nos diz ser possível acelerar aprendizagens sem
respeito aos diferentes tempos, inclusive o de se alfabetizar.
Cinco anos após a extinção do PAV, surge o Projeto ―Elevação da Escolaridade‖
com uma exigência: que os alunos em distorção soubessem ler e escrever. Causou-nos
estranheza a escola ter permitido que alunos com dificuldades em leitura e alfabetização
frequentassem uma telessala sem um programa de alfabetização. Percebemos uma
inércia para lidar com o fracasso, ou mesmo impossibilidades, que precisam ser
repensadas, a fim de que o direito de aprender seja garantido a meninos e meninas das
classes populares.
Acelerar aprendizagens e elevar a escolaridade de alunos considerados
fracassados, em vez de alfabetizar/letrar, sugere-nos refletir sobre o significado dos
substantivos aceleração e elevação. O que queremos dizer é que nomes novos, com os
objetivos de acelerar/elevar, entendidos por nós como objetivo único, não extinguem
descaso, repetência, distorção, fracasso, subalternização e precariedade das condições
de educação, trabalho e vida, principalmente num momento em que assistimos ao
desmonte de direitos sociais e a restrições a direitos individuais.
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Resumo: Este texto apresenta resultados parciais de pesquisa de Iniciação Científica, tem como
objetivo apresentar as concepções e práticas literárias contidas nos documentos oficiais – Base
Nacional Comum Curricular (2017) e o Documento de Referência Curricular para Mato
Grosso (2018). Mediante procedimentos de descrição e análise de aspectos da configuração
desses dois documentos, buscou-se compreender o campo de experiência ―fala, escuta,
pensamento e imaginação‖ e sua relação com a literatura infantil dentro do contexto de Mato
Grosso. Constatou-se que os dois documentos apresentam a literatura infantil como arte e
humanização de bebês/crianças bem pequenas/pequenas como leitoras e destacam a importância
das professoras de Educação Infantil trabalhá-la a partir de autores mato-grossense, tais como:
Manoel de Barros, Silva Freire e Daniela Freire. Devido a esses discursos oficiais presentes
nesses documentos analisados serem recentes há, no entanto, ainda uma distância grande entre o
que está prescrito e o que se efetiva em nossas instituições.

Palavras-chave: Literatura Infantil. Documentos oficiais (BNCC e DRCMT). Educação
infantil.

Introdução
A criança ao ser inserida no contexto escolar conhece novo espaço e maneira
de se relacionar com o outro, mesmo que venha de um lar com numerosas pessoas, mas
na escola, via de regra, ela não terá a proteção dos parentes mais próximos, seus
cuidados agora estão nas mãos dos especialistas, ou seja, professores, técnicos,
323

Bolsista VIC/UFMT (2018/2019) vinculado ao Projeto “O processo discursivo no ensino inicial da
leitura e da escrita para crianças de escolas municipais da cidade e do campo, em Mato Grosso”, sob
a
a
orientação da Prof . Dr . Bárbara Cortella Pereira de Oliveira.
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cuidadores e demais funcionários que componham o quadro funcional da mesma. Desta
feita é obrigação do estado preocupar-se no bem-estar do seu pequeno cidadão, pessoa
com direitos e deveres.
Assim, principalmente nas últimas décadas, leis e estatutos, como o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) de 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 1997 e a Base
Nacional Comum Curricular (2017), embasados na Constituição Federal (CF) de 1988,
ampliando o conceito de criança e suas fases, para, desta forma, facilitar que o Estado
crie, implemente e implante políticas públicas que atendam às necessidades das
crianças, desde seu nascer, até ao término da adolescência. A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação compreende a criança em suas fases de desenvolvimento humano, para
tanto especifica por período de idade cada uma dessas fases, assim compreende a
Educação Infantil dos 0 aos 5 anos, sendo esta a primeira etapa da educação (LDB,
1996, Art. 29).
Com a Lei nº 12.796, de 2013, essa especificidade da fase do desenvolvimento
infantil ficar melhor compreendido e, desta forma, disciplina a atuação do poder público
para atender as crianças, assim, a partir do quarto mês de vida aos 3 anos 11 meses e 29
dias têm o direito de serem atendidas pelas creches, seja essas mantidas pelos
municípios ou estados, mas não é obrigatório a matricula.
A Lei acima citada torna obrigatória a matrícula das crianças na pré-escola aos
4 anos e se estendendo até aos 5 anos. Conforme constatamos no:
Art. 4o
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio;
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos
de idade.

Nesta linha de compreensão da criança as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil, caracteriza a criança como:
Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal
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e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, Art.
4).
Compreendemos o processo de construção do conhecimento na perspectiva
histórico-cultural, por esta percepção a criança atribui sentido e significado da
linguagem – num primeiro momento a oral, até a devida apropriação da escrita – a partir
das suas experiências, do contanto que ela tem com as histórias contadas e lidas pelos
adultos, os bilhetes, os recados, os letreiros das fachadas do comércio, dos folhetos de
propaganda de lojas, farmácias, entre outros, assim, de acordo com as vivências e
interações com outras crianças e adultos, é que a ela aprende.
O papel que a escola deve desempenhar na Educação Infantil diz respeito ao fato
de possibilitar que as crianças se desenvolvam integralmente, independente do contexto
social na qual estão inseridas. O desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico não
está limitado somente ao ambiente escolar, mas compreendido como responsabilidade
da sociedade como um todo, sendo assim, o desenvolvimento da criança se dá a partir
da cultura local, do agente mediador, podendo ser esse o/a professor/a, ou os adultos
com quem convivem. Assim:
Na perspectiva histórico-cultural, as relações que as crianças
estabelecem com a cultura são sempre mediadas socialmente e, dessa
forma, são condicionadas também pelo mediador e pela relação que
este tem com a cultura – assim como por sua concepção de criança, de
educação, de escola. [...] da mesma forma que a criança tem sua
relação com a escrita mediada pelo sentido que atribui à escrita,
também o mediador – que na escola representada pelo professor e pela
professora – tem suas relações mediadas pelas concepções que
orientam seu pensar e agir, e que refletem os sentidos aprendidos nas
situações de vida e educação (MELLO, 2010, p. 334).

Como bolsista Voluntário de Iniciação Científica (VIC/UFMT) e do Programa
de Residência Pedagógica (PRP) e estudiosos do tema sentimos a necessidade de
conhecer e melhor compreender as concepções sobre infância e linguagem literária
presentes na BNCC e o documento elaborado, em 2018, em nível Estadual.
Desse modo, no plano de trabalho VIC – vinculado ao Grupo de Estudo e
Pesquisa ―Linguagem Oral, Leitura e Escrita na Infância‖ (GEPLOLEI) – almejamos
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investigar, observando de forma colaborativa, como e em quais momentos se
desenvolvem e trabalham a leitura literária na Educação Infantil, numa turma de préescola, crianças de 5 anos de idade, se esse processo tem sido um momento prazeroso
para as crianças, se a leitura feita é utilizada para a iniciação do processo da escrita e em
quais momentos se dá essa possível utilização da leitura feita, se feita, como auxílio
para a escrita da criança. Analisando se a professora cria momentos para estimular o
interesse da criança pela leitura literária e se observa as expressões e manifestações de
interesse delas pelo ato de ler e se, consequentemente, desperta o interesse pela escrita.
Destarte, o estado de Mato Grosso, assim como todos os outros, se adequando
ao

entendimento

e

―às

concepções

de

criança,

infância,

aprendizagem

e

desenvolvimento infantil, tempo, espaço e educação, que norteiam as ações pedagógicas
nas instituições de Educação Infantil‖ (MATO GROSSO, 2018, p. 3), elabora o
Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – Educação Infantil (2018),
entre outros que compreende o processo educacional da pré-escola ao ensino médio.
Tendo por base as referidas leis, estatutos, códigos e pelas nossas experiências
nos estágios e observações feitas em creches, pré-escolas e escolas, algumas indagações
surgem, principalmente para nós, alunos de graduação de Pedagogia, entre elas
destacamos as que seguem: qual o lugar da literatura infantil na pré-escola de Mato
Grosso? Qual a concepção de literatura infantil presente nesses documentos oficiais?
Quais as práticas de leitura literária adotada nesses documentos? Quais os direitos de
aprendizagens e de desenvolvimento prescritos no campo ―Fala, pensamento e
imaginação‖?

1 Principais aspectos dos documentos oficiais analisados

O Documento de Referência Curricular para Mato Grosso, citando a LDB,
aponta como sendo um dos avanços na concepção da formação humana, desde os
primeiros anos de vida, foi o fato de que a ―Educação Infantil passa a ser parte
integrante da Educação Básica e o atendimento a esta etapa passou a agregar o binômio:
‗Educar e Cuidar‘ proposta essa que visava à superação da concepção assistencialista‖
(MATO GROSSO, 2018, p. 7).
A BNCC (2017) enfatiza que a Educação Infantil não é espaço para propiciar
momentos de escolarização, mas antes espaço de aprendizagem e formação humana nas
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―interações e brincadeiras‖, conceituando os direitos, que a mesma estabelece, sendo
esses ―conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se‖ (p. 38).
Desta forma, pensando na melhor racionalização dos espaços e tempos, a
BNCC estabelece cinco campos de experiências, assim, apraza os objetivos que
contribuem para as aprendizagens e conhecimentos enlaçando-os juntos aos
conhecimentos e trajetórias culturais trazidas pelas crianças para o convívio no espaço
escolar com seus pares e com os adultos, que têm a tarefa do cuidar e educar.
Observando os campos de experiências, a organização da Base, se estabelece assim:
I – O eu, o outro e o nós;
II – Corpo, gestos e movimentos;
III – Traços, sons, cores e formas;
IV – Escuta, fala, pensamento e imaginação, e
V – Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
(BRASIL, 2017, p. 38-40).

Para organizar a leitura e identificação dos ―Campos de Experiências‖, a Base
pensou em ―um código alfanumérico‖, onde:
O primeiro par de letras indica a etapa da educação específica a que se
refere, em seguida, o primeiro par de números indica o grupo por faixa
etária, o segundo par de letras indica o campo de experiências e o
último para de números indica a posição da habilidade da numeração
sequencial do campo de experiências para cada grupo/faixa etária.
Exemplo: [EI03EF02] ―Inventar brincadeiras cantadas, poemas e
canções, criando rimas, aliterações e ritmos‖ (BRASIL, 2017, p. 26;
47).

2 O direito da criança à literatura infantil de qualidade literária
A literatura compreende uma vasta área da forma humana de comunicar suas
ideias, pensamentos e sentimentos, entre outros. Desta maneira o termo literatura
abrange todas as ciências, exatas e humanas, por exemplo, pode se dizer da literatura do
direito, da medicina, da literatura de cordel, podendo assim retratar algo real/existente
ou do campo ficcional, portanto faz-se necessário uma breve explanação do conceito de
literatura que utilizaremos nesse trabalho.
O PCN de Língua Portuguesa assim define:
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A literatura não é uma cópia do real, nem puro exercício de
linguagem, tampouco mera fantasia que se asilou dos sentidos
do mundo e da história dos homens. Se tomada como uma
maneira particular de compor o conhecimento, é necessário
reconhecer que sua relação com o real é indireta. Ou seja, o
plano da realidade pode ser apropriado e transgredido pelo plano
do imaginário como uma instância concretamente formulada
pela mediação dos signos verbais (ou mesmo não-verbais
conforme algumas manifestações da poesia contemporânea).
Pensar sobre a literatura a partir dessa autonomia relativa ante o
real implica dizer que se está diante de um inusitado tipo de
diálogo regido por jogos de aproximação e afastamento, em que
as invenções de linguagens, a expressão das subjetividades, o
trânsito das sensações, os mecanismos ficcionais podem estar
misturados e procedimentos racionalizantes, referências
indiciais, citações do cotidiano do mundo dos homens (PCN,
1997, p. 37).

Ao nosso ver, essa definição do conceito de literatura acima citado, ainda não
atende ao que nos propomos nesta abordagem, pois o que aqui queremos é trazer para a
discussão o papel dado e sua relevância nos documentos oficiais para a literatura
infantil, portanto faz-se necessário a compreensão deste conceito, assim, encontramos
respaldo nos escritos de Regina Zilberman quando ela afirma que:
[...] a literatura infantil é uma modalidade de expressão que não
conhece limites definidos, torna-se bastante difícil estabelecer
suas principais linhas de ação. Ela pode englobar histórias
veristas ou fantásticas, miscigenar gente e animais
antropormorfizados, simbolizar ou simplificar situações
humanas existenciais, misturando até todas estas possibilidades
num único texto; deste modo, incorre-se sempre no risco de
separar o que está coeso ou aproximar o que é distinto.
(ZILBERMAN, 1982, p. 61).

Feitas estas ponderações, passemos agora a analisar os dois documentos
oficiais (BNCC, 2017 e DCRMT, 2018), em particular as partes que tratam da
Educação Infantil – pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos – e, em especial, o espaço da
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literatura infantil nos referidos documentos em epígrafe, para compreender sua
dimensão e abrangência no processo de formação humana e civilizatória das crianças.
Desta feita o objeto de estudo deste trabalho consiste em analisar o lugar
reservado a literatura infantil na BNCC que está contemplado no quarto campo de
experiência, ―escuta, fala, pensamento e imaginação‖, pois desde a tenra idade já é
recomenda a leitura para os futuros leitores e escritores, como vemos abaixo:
Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais
as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na
cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em
conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a
criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a
um grupo social (BRASIL, 2017, p. 40).

No contexto deste artigo, entendemos a literatura especializada, como sendo
para a Educação Infantil, aporte a ser utilizado pelo educador na mediação da
construção do conhecimento pelas crianças. Deste modo, propiciar, assim, a
manifestação da imaginação e da curiosidade, inserindo-as na elaboração de hipóteses
da cultura escrita, envolvendo-as com as práticas sociais, como bem destaca a BNCC
quando afirma que:
As experiências com a literatura infantil, proposta pelo educador,
mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o
desenvolvimento e gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da
ampliação do conhecimento de mundo. Além, o contato com histórias,
contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com
livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre
ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas
corretas de manipulação de livros (BRASIL, 2017, p. 40).

O acima exposto, está em concordância com o código alfanumérico
(EI03EF09), pois preconiza: ―Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de palavras e textos, por meio da escrita espontânea (BRASIL,
2017, p. 48). E, assim, possibilitar que as crianças expressem (EI03EF01) ―ideias,
desejos e sentimentos sobre as suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita
(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão (p. 47).
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Assim, compreendemos a importância do educador/mediador, na seleção e
escolhas de livros literários, adequados a faixa etária, para propiciar às crianças o
contato com diferentes formas de linguagens, culturas, tradições e significados, que vão
além do contexto familiar e, assim, ampliando seu repertório linguístico, promovendo o
desenvolvimento integral de suas capacidades cognitivas e psicológicas e, de certa
forma, possibilitando o convívio com o diferente, o que pode colaborar para promoção
do respeito aos grupos diferentes do que estão habituados nas suas relações diárias.
Ainda que na Educação Infantil não seja o espaço para o processo formal da
alfabetização, esse contato com as obras literárias possibilita que as crianças criem em si
uma postura leitora, o desejo e a necessidade de aprender a ler e escrever, para que,
assim, elas mesmas façam suas leituras e, consequentemente, escrevam de forma
autônoma, significando o que leem, atribuindo valores e significados, ampliando seu
conhecimento de mundo. Como podemos constatar na BNCC, no ―Campo de
Experiências ‗escuta, fala, pensamento e imaginação‘‖, assim cabe ao professor:
―(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um
adulto e/ou para a própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a
recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.)‖ (BRASIL, 2017, p. 48).
Analisando os documentos do estado de Mato Grosso, em especial o
Documento de Referência Curricular para Mato Grosso, documento este que
regulamenta a Educação Infantil em todo seu território, por meio de normativas e
resoluções, formuladas pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso –
CEE/MT – alicerçada na BNCC, criando instrumentos, conhecendo e refletindo em
como se dá os processos de aprendizagens e desenvolvimento pedagógicos, que buscam
possibilitar, por intermédio das escolas, aprofundar e expandir a socialização das
crianças, e, assim, aprimorar a vida em sociedade, bem como difundir as normas e
valores das culturas em que vivem e das demais.
No documento encontramos aspectos relevantes para a literatura infantil, pois o
estado reconhece que ―a aquisição e o domínio da linguagem verbal está vinculada à
constituição do pensamento, à fruição literária, sendo também instrumento de
apropriação dos demais conhecimentos‖ (MATO GROSSO, 2018, p. 46).
Este documento proporciona mecanismos que promovam as interações para
que as crianças possam construir conhecimentos voltados à cultura local, ou seja, do seu
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meio social, bem como propiciar a ampliação de suas expectativas e curiosidades em
termo de cultura. Neste sentido, ressoando com a BNCC, considera que:
Cabe à escola considerar que a Educação Infantil não tem
compromisso com uma proposta de alfabetização. Muito mais
importante que ensinar as letras do alfabeto é familiarizar as crianças,
desde bebês, com práticas sociais em que a leitura e a escrita estejam
presentes exercendo funções diversas nas interações sociais (MATO
GROSSO, 2018, p. 46).

O documento mato-grossense enfatiza que desde pequenas – ―ainda bebês‖ –
as crianças já devem ter contatos com obras literárias de qualidade, para que, assim,
possam comunicar e se expressar no cotidiano (MATO GROSSO, 2018), reforçando,
assim, o entendimento de que o conhecimento se estabelece na relação com o outro e,
consequentemente, os livros, como meios de divulgação do conhecimento e instrumento
rico para ampliação do repertório linguístico e cultural da criança, desta feita, é tarefa
das professoras pesquisarem obras literárias, de gêneros diversos, de qualidade para:
Apresentar diferentes produções orais e escritas, variações de
brincadeiras, histórias e cantigas, valorizando as variedades
linguísticas regionais e locais;
Selecionar acervos literários e garantir roda de leitura diária para todas
as crianças, a fim de que possam ter uma boa referência, observem e
se apropriem dos comportamentos leitores (MATO GROSSO, 2018,
p. 52).

Mato Grosso, além de suas belezas naturais e sua vocação para o agronegócio,
tem um vasto repertório de histórias, lendas, parlendas, contos, cantigas e outros
elementos que compõem o folclore local, além, é claro, das adaptações do folclore
nacional para a realidade de sua cultura tradicional, preservadas na maioria das vezes
pelas comunidades mais antigas e isoladas de seu território. Eliana Aparecida dos
Santos, na sua obra de dissertação de mestrado (2016) destaca que:
O contexto histórico e cultural do Brasil não apresenta princesas
indefesas e nem príncipes valentes e destemidos, logo, a maioria das
nossas histórias que seguem a linha dos contos de fadas estão pautadas
em seres que defendem a floresta e possuem uma relação intrínseca
com o meio ambiente, tais como o Currupira, Saci Pererê, Boitatá,
Mãe d‘água, e outros seres que surgem do mundo folclórico e povoam
o imaginário das crianças brasileiras. A influência desses personagens
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e suas atitudes em defesa da natureza são repassadas de geração em
geração, os registros são poucos, mas as memórias que povoam o
imaginário dessa população são muitas, essa situação nos remete ao
mesmo processo que Perrault realizou ao transcrever os contos e as
lendas da Idade Média (SANTOS, 2016, p. 32-33).

Para retratar e manter viva o legado cultural de Mato Grosso, destacam vários
escritores, nativos e oriundos das mais diversas partes do Brasil, desta feita, cada um,
em sua maneira peculiar, retrata em forma de literatura, seja ela infantil ou juvenil, os
aspectos relevantes da cultura, fauna e flora do estado. Na perspectiva de valorização da
cultura local o DRCMT destaca que o
Brincar com parlendas, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas,
brincadeiras cantadas, jogos e textos de imagens, escritos e outros,
ampliando repertório das manifestações culturais da tradição local e
outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal, musical,
dramática, escrita, dentre outras (MATO GROSSO, 2018, p. 47).

Assim, os escritores mato-grossenses, de maneia geral, valorizam os elementos
que compõem o imaginário do foclore de Mato Grosso, dando ênfase aos aspectos
naturais, como os animais, a vegetação e as características do povo local, criando um
repertório peculiar em suas obras, assim, se fossem usadas para enriquecer os acervos
das escola estariam atendendo o que está previsto no DRCMT quando diz que as
escolas devem ―alimentar os assuntos de interesse das crianças e convidar novos
parceiros para as rodas de conversa, ampliando assim o contato das crianças com as
variedades linguísticas de sua região‖ (MATO GROSSO, 2018, p.52).
Consideramos importante destacar alguns desses autores e suas obras, para
tanto utilizaremos da descrição feita na obra de Santos (2016, p. 35):
Maria das Graças Campos (As meninas e o sabiá, 1987), Aclyse de
Mattos (Natal tropical – 1990), Antônio de Pádua e Silva (Guerra no
Pantanal, 1991; Selva e chuva, 1992; Na terra da confusão, 1993; O
gato que amava Girl, 1994), Maria do Carmo Alves de Souza (O
emigrante, 1994; O rio e Covardia, 1995; Amarelinhos, Uma chance
para margarida e Rio de Sonhos, 2003; A árvore e a cidade e João
Ninguém, 2005; todos na área da educação ambiental), Ivens
Cuiabano Scaff (Mamãe sonhei que era um menino de rua e A fábula
do Quase Frito, 1996; Uma maneira simples de voar, 1997; O
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papagaio besteirento e a velha cabulosa, 1999; Bugrinho; O menino
órfão e o menino rei, 2009), Wander Antunes (Isso é coisa de pirata!,
1996), Neuza Baptista Pinto (Cabelo ruim?, 2006), Durval de França
e Cristina Campos (Conferência no cerrado, 2008), entre outros.

Considerações Finais
Na pesquisa de que resultou este texto, constatamos que apesar dos
Documentos oficiais apresentarem concepções e práticas literárias bastante adequadas
para as crianças da Educação Infantil, nos momentos de estágios e observações feitos
em creches, pré-escolas e escolas e na consulta ao site do Programa Nacional da
Biblioteca na Escola (PNBE) do Ministério da Educação (MEC), não encontramos
nenhuma obra, dos escritores citados nesses documentos, que faça parte do acervo das
escolas. Também não identificamos nenhum projeto da Secretaria Estadual de Educação
de Mato Grosso (SEDUC-MT) para divulgação e distribuição de obras dos escritores
mato-grossenses nas escolas mantidas e assistidas pelo órgão.
A participação no GEPLOLEI tem nos proporcionado a ampliação e a
construção do senso crítico, o que possibilita um olhar mais atento para a Educação
Infantil – pré-escola – e as práticas para alfabetizar a partir de uma perspectiva
discursiva, valorando a literatura infantil como aporte do mediador/professor na
iniciação das crianças no mundo da cultura do escrito, mas especialmente para
contribuir com o processo de humanização e emancipação dessas crianças ao se
apropriarem dos bens culturais da humanidade como a literatura infantil de qualidade
literária, ética e estética. Assim, podemos perceber que tanto a BNCC quanto o
DRCMT dá a devida atenção para os aspectos literários pertinentes ao contexto infantil,
aqui considerados até os cincos anos de idade.
A partir das experiências de observação no campo de atuação do pedagogo,
percebemos que os mesmos, na maioria das vezes, fazem leitura das obras literárias
voltada para as crianças, bem pequenas ou as da pré-escola, mas que nem sempre
atendem o que está previsto nos documentos, mostrando, assim, discrepância entre o
referencial legal e a prática adota no cotidiano da sala de aula, talvez por falta de
formação, haja vista que esses dois documentos ainda estão em fase de apropriação
pelos professores por serem ainda recentes.
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Outra constatação, talvez a mais grave, pelo fato que o documento local,
acompanhando a BNCC, dê a devida atenção, é a ausência de obras de escritores
regionais nas bibliotecas escolares e, também, a falta de atenção do estado em fazer e
fomentar projetos que valorizem a literatura regional, por meios dos autores, cumprindo
dessa forma o que ele mesmo estabelece como sendo o desejável.
Percebemos a falta de atenção por parte do MEC e da SEDUC-MT em
valorizar os escritores de Mato Grosso, pois nenhum dos que aqui foram citados,
figuram na lista do PNBN e o estado pouco fomenta esses escritores. Em contrapartida
ressaltamos a importância que a literatura infantil tem para a prática escolar, pois
possibilita a construção do conhecimento de forma mais prazerosa e imaginária,
valorizando a curiosidade e a construção do conhecimento pelas crianças. Assim, se
houver mais empenho do Estado na divulgação da cultura regional de forma que ofereça
as obras para que sejam lidas em sala de aula, enfatizando as tradições, os costumes, a
população em geral.
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Resumo: Este artigo investiga as transformações no manual do professor de um livro didático
de alfabetização aprovado no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), considerando a
edição 2013, pautada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a edição 2016, após a
implementação da política pública federal de formação de professores denominada Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e edição 2019, embasada na 3ª versão da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo desta pesquisa foi verificar
permanências e mudanças em três edições do mesmo livro de alfabetização. A pesquisa
qualitativa baseou-se na análise documental e utilizou a análise de conteúdo para compreender
os manuais selecionados. A partir da produção de dados empíricos foi possível analisar
continuidades e alterações nos livros didáticos de alfabetização em relação às orientações
teórico-metodológicas apresentadas, mostrando uma ampliação nos estudos de gêneros textuais,
letramento, sistematização do sistema de escrita e monitoramento da aprendizagem e expressão
oral.

Palavras-chave: Manual do professor. Livro didático de alfabetização. PNLD.

Introdução

Historicamente, os livros didáticos passaram por diversos momentos
considerando a trajetória desde as cartilhas de alfabetização até a proposta conhecida
atualmente. As cartilhas usadas para alfabetização, antes produzidas em Portugal,
tiveram produções especificamente brasileiras no final do século XIX, por professores
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primários, enfatizando métodos sintéticos. (MORTATTI, 2000). Ainda, segundo a
autora, houve o período em que os métodos analíticos estiveram em destaque; o período
em que as cartilhas e a metodização apresentada por elas foi questionada; e o momento
dos livros didáticos de alfabetização priorizando a alfabetização e o letramento.
Os questionamentos acerca da efetividade das cartilhas foram baseados em
estatísticas que apresentavam um número excessivo de reprovações, além dos estudos
da teoria da Psicogênese da Língua Escrita que chegavam ao Brasil (1985), em que
Emilia Ferreiro e Ana Teberosky apresentaram a perspectiva de quem aprende a ler e
escrever, ou seja, enfatizaram os processos de aprendizagem, em detrimento ao que era
priorizado no momento como os métodos de ensino.
Além das inquietações trazidas por Ferreiro e Teberosky, os estudos sobre a
concepção interacionista de linguagem, em que Geraldi (1984) foi um dos precursores,
ganham visibilidade no campo acadêmico repercutindo nos diferentes âmbitos:
escolares e governamentais. Posteriormente, as pesquisas sobre alfabetização e
letramento, as quais tiveram destaque com as publicações de Magda Soares (1998),
também são enfatizadas e postas em discussão. Todo esse conjunto de estudos
desequilibrou o campo da alfabetização propiciando um olhar diferenciado para os
processos de alfabetização e as metodologias utilizadas pelos professores e apresentadas
nos materiais didáticos destinados à aprendizagem da leitura e escrita.
Com a instituição do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 1985,
hoje denominado Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), houve
uma organização mais sistemática por parte do Governo Federal sobre as publicações
didáticas.
Em 1996, com a etapa avaliativa do PNLD, o programa tem um novo
compromisso e responsabilidade, ao garantir que apenas obras que atendessem aos
critérios estabelecidos pelo governo fossem partícipes da cultura escolar das unidades
de ensino fundamental.
O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é
destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e
literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma
sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica
das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às
instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou
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filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público
(BRASIL, 2019, s/p).

Além da organização das publicações pelo governo federal a partir da
implementação do PNLD, documentos orientadores para organização dos trabalho
pedagógico foram elaborados, como os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN
(1997), cujo objetivo do governo com a publicação do material foi ―apontar metas de
qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo,
reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres‖ (BRASIL, 1997, p.6).
Os PCN serviram de documento orientador - juntamente com demais
documentos federais como a LDB 9394 (1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica (2013) e o Plano Nacional de Educação (2014) - para a Educação
Básica, além de propiciar a elaboração de critérios para avaliação dos livros didáticos
desde sua publicação.
Considerando a importância da formação docente, após o ano de 2000, o
Ministério da educação do Brasil começou a produzir um grande volume de materiais
didáticos para apoiar e orientar os professores no desafio da alfabetização. Assim, o
Ministério da Educação estruturou uma política pública federal para a formação de
professores de alfabetização no final de 2012, chamada de Pacto Nacional para a
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), o qual permaneceu até 2018.
Essa política forneceu aos professores 60 manuais contendo diretrizes teóricas e
metodológicas sobre como desenvolver o processo de alfabetização nos três primeiros
anos do ensino fundamental. O Pacto incluiu um programa específico para a formação
presencial de professores alfabetizadores, utilizando-se dos manuais disponibilizados.
O programa de formação de professores mostrou-se articulado ao Programa
Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD, incentivando os professores a
usarem os livros escolhidos pelas escolas e, influenciaram a produção de livros
didáticos, especificamente em relação ao PNLD 2016, visto que não houve tempo
necessário para considerar os estudos trazidos pelo PNAIC no edital do PNLD 2013, o
qual foi divulgado ainda no início de 2011.
Em 2015, após discussões que se iniciaram enfaticamente em 2010, na
Conferência Nacional de Educação (CONAE), foi lançada a primeira versão da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), como um documento preliminar para discussão,

1702

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

com o objetivo de ―sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes ao longo da Educação Básica [...]‖ (BRASIL, 2015, p.8).
Em 2016, foi lançada a segunda versão já com algumas alterações decorrentes
das discussões do documento anterior. No início de 2017 foi apresentada a terceira
versão ao Conselho Nacional de Educação (CNE), até que em dezembro de 2017 a
BNCC foi homologada.
Desta forma, a pesquisa tem como objetivo apresentar permanências e mudanças
nos livros didáticos de alfabetização, especificamente em uma das obras aprovadas nos
PNLD 2013, 2016 e 2019, considerando as orientações dos PCN, a influência do
PNAIC e as orientações da BNCC, por meio de comparativos.

1 Livros didáticos de alfabetização

O livro de alfabetização tem sofrido mudanças significativas ao comparar as
edições apresentadas ao PNLD. Segundo Albuquerque e Morais (2011), nos últimos
vinte anos, os livros didáticos de alfabetização passaram por mudanças teóricas,
resultantes da implantação da PNLD, com a distribuição de livros em redes públicas de
ensino, e avaliação dos mesmos desde 1996. As mudanças teóricas em relação ao ensino
de leitura e escrita estão ligadas à teoria da psicogênese da linguagem escrita (Ferreiro;
Teberosky, 1985), aos estudos referentes à concepção interacionista de Linguagem,
conforme Geraldi (1984), além dos estudos sobre Alfabetização e Letramento, conforme
Soares (1998).
Até o PNLD 2007, os estudantes das turmas de alfabetização recebiam dois
livros didáticos: um livro de alfabetização que lentamente abandonou a estrutura das
cartilhas, e o primeiro volume da língua portuguesa. A partir do PNLD 2010, os alunos
do 1.º ano passaram a receber uma única cópia que incluía a apropriação do sistema de
escrita, bem como os gêneros textuais em contextos de práticas sociais.
Desta forma, o PNLD organizou livros didáticos para os primeiros dois anos do
E.F. e livros da coleção de Língua Portuguesa para os anos subsequentes. No entanto,
essas mudanças nos livros de alfabetização foram gradualmente percebidas a cada
PNLD.
O PNLD acompanhou o desenvolvimento das pesquisas e estudos sobre
Alfabetização. Isso porque o edital para submissão de livros didáticos ao programa, bem
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como as avaliações e elaborações dos guias, foram realizados pelo Ministério da
Educação em parceria com as universidades que estiveram presentes no cotidiano das
escolas e , portanto, das classes de alfabetização.
O funcionamento do PNLD acontece da seguinte maneira: o Ministério da
Educação publica um aviso público com diretrizes para editoras que desejam apresentar
suas coleções didáticas. Neste edital há indícios de diagramação e de orientações
curriculares. Posteriormente, os livros são avaliados, sem a divulgação de autores e
títulos, por especialistas nas diferentes áreas do conhecimento, e diferentes componentes
curriculares. Esses mesmos especialistas produzem resenhas dos livros que irão compor
o guia PNLD. As escolas, em seguida, têm acesso aos livros aprovados, bem como as
resenhas dos livros, e escolhem quais livros serão adotados em suas escolas. Os livros
didáticos escolhidos devem ser utilizados por três anos pela escola. Portanto, o PNLD
ocorre a cada três anos. O Ministério da Educação negocia com editoras, compra livros
e os distribui, de forma gratuita, para escolas públicas em todo o Brasil. Com

a

implementação do PNAIC em 2012, a formação de professores foi intensificada na
perspectiva da alfabetizaçãoe as práticas sociais, de acordo com Soares (1998),
apresentando estratégias teóricas e metodológicas para atingir o duplo objetivo. Para
tanto, enfatizou a necessidade de sistematizar o sistema de escrita alfabética, o uso de
gêneros textuais de várias esferas de comunicação, o uso social da língua, o uso de
diferentes materiais didáticos, incluindo o livro didático, a adequação metodológica e
avaliação da aprendizagem, como um acompanhamento essencial de todo o processo de
ensino-aprendizagem.
A pesquisa de Cordeiro e Garcia (2016) mostra como as duas políticas públicas
(PNAIC e PNLD) estão interligadas e se apoiam simultaneamente. O PNAIC indica o
uso dos livros didáticos e o guia PNLD 2016 indica os cadernos de formação do
PNAIC.
Nesta pesquisa, a análise do manual do professor de um livro didático que foi
aprovado em três edições subsequentes (2013, 2016 e 2019) é objeto de análise para as
primeiras observações sobre como o livro didático tem sido modificado de acordo com
orientações curriculares e metodológicas, considerando as orientações do ―manual do
professor‖, que consiste em uma parte explicativa sobre abordagens teóricas, bem como
sugestões metodológicas de como desenvolver as atividades e ampliá-las, que é inserida
apenas no exemplar que é distribuído aos professores.
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2 Metodologia
Para comparação e análise das orientações contidas nos manuais destinados ao
professor que fazem parte dos livros didáticos de alfabetização, o livro didático
selecionado foi "Porta Aberta: Letramento e Alfabetização"- 1.º ano, de autoria Isabella
Carpaneda e Angiolina Bragança. Este livro foi aprovado desde o PNLD 2007, ou seja,
cinco edições consecutivas no PNLD. No PNLD 2019, a coleção teve seu nome
modificado para ―Encontros – Língua Portuguesa‖, mas manteve a mesma autoria e
editora.
Para este estudo foram selecionados os livros didáticos aprovados no PNLD
2013 (2011 edição), PNLD 2016 (2014 edição) e PNLD 2019 (edição 2018)
O livro de 2013, em relação ao manual do professor, é organizado da seguinte
forma:
Quadro 1: Organização do livro didático – 1.° ano Porta Aberta – PNLD 2013
Começo de conversa
Apresenta uma abordagem geral sobre o livro, considerando o
primeiro contato de muitas crianças com a escola. Destaca o
Ensino Fundamental de 9 anos.
Partindo da teoria

Organização da obra

Traz reflexões sobre linguagem pautando-se em referências dos
PCNs, e subdividindo-se em:
 Alfabetização e letramento – traz a discussão de que a
alfabetização não é condição para o letramento;
alfabetização enquanto domínio da tecnologia da escrita;
a importância de compreender o princípio alfabético; as
relações estabelecidas entre letras e sons; alfabetização
tem fim, e o letramento, não.
 A prática da produção de textos – discussão sobre a
produção de textos com função e objetivo; etapas da
produção textual: planejamento, elaboração, revisão e
refação; contexto de produção; referências do PróLetramento.
 A prática da leitura – indica o uso de gêneros textuais que
tenham circulação social; leitura com compreensão;
estratégias de leitura como: levantamento dos
conhecimentos prévios, formulação de hipóteses,
comparação, localização e generalização, inferências,
referências PCN.
 A prática da oralidade – aborda a adequação da fala de
acordo com a situação de comunicação; produção de
textos orais; diversidade linguística e respeito; referências
Pró-Letramento.
Apresenta a coleção, que está organizada da seguinte forma:
 Primeiras unidades – ambientação com o espaço escolar:
―Eu e meus colegas‖, ―Eu e minha escola‖ e ―O caminho
da escola‖.
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Orientações específicas

 Trabalho com o sistema de escrita – aborda a importância
da consciência fonêmica; do estabelecimento de relações
entre letras e sons; trabalho de alfabetização pautado em
sílabas (canônicas); textos da tradição oral: cantigas,
quadrinhas e parlendas.
 Trabalho com a leitura e produção de textos – destaca
seções do livro que enfatizam a leitura, como: hora da
investigação (textos de divulgação científica); hora da
história (contos); texto por toda parte (gêneros do
cotidiano); você já leu? (sugestões de leitura); fique
sabendo (textos informativos); e da produção escrita
como: projeto (com produto final) e produção (gêneros
sistematizados).
Sugestões de como desenvolver as atividades propostas e ampliálas a cada unidade e seção.

Um momento, professor... hora Textos para o professor:
de reflexão!
―O professor como agente de mudança de valores na sociedade‖,
de Patrícia Hernandez.
―Violência doméstica – e agora, o que eu faço?‖, de alunas da
faculdade de Educação da Universidade Camilo Castelo Branco;
Mariana Porto Az\ambuja, da Universidade do Minho, Braga,
Portugal.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
―Bullying – as consequências no ambiente escolar‖ – de Lauro
Monteiro.
Bibliografia

Obras consultadas.

Fonte: A autora (2019).

O livro de 2016, em relação ao manual do professor, é organizado da seguinte forma:
Quadro 2: Organização do livro didático – 1.° ano Porta Aberta – PNLD 2016
Começo de conversa
Apresenta uma abordagem geral sobre o livro, considerando o
primeiro contato de muitas crianças com a escola.
Ensino-aprendizagem
línguas

de Traz reflexões sobre linguagem pautando-se em referências dos
PCNs. Texto bem similar ao de 2013, com algumas mudanças.
Esse capítulo subdivide-se em:
 Alfabetização e letramento – traz a discussão de que a
alfabetização não é condição para o letramento;
alfabetização enquanto domínio da tecnologia da escrita;
a importância de compreender o princípio alfabético; as
relações estabelecidas entre letras e sons; alfabetização
tem fim, e o letramento, não (texto igual ao de 2013);
propriedades do sistema de escrita alfabética (SEA);
diversidade de atividades para a alfabetização;
perspectiva do alfabetizar letrando; referências de Artur
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Avaliação

Organização da obra

Gomes de Morais e Telma Ferraz Leal.
 Produção de textos – discussão sobre a produção de
textos com função e objetivo; etapas da produção textual:
planejamento, elaboração, revisão e refação; contexto de
produção; referências ao Pró-Letramento; (texto igual ao
de 2013).
 Leitura – indica o uso de gêneros textuais que tenham
circulação social; leitura com compreensão; estratégias de
leitura como: levantamento dos conhecimentos prévios,
formulação de hipóteses, comparação, localização e
generalização, inferências, referências ao PCN; (texto
igual ao de 2013).
 Linguagem oral – aborda a adequação da fala de acordo
com a situação de comunicação; produção de textos orais;
diversidade linguística e respeito; referências ao PróLetramento; (texto igual ao de 2013).
 A construção de pontes entre diferentes disciplinas –
indicação de aproximação entre conhecimentos por meio
dos gêneros textuais selecionados na coleção.
Traz a discussão sobre por que avaliar; quadros de
monitoramento do PNAIC; avaliar a leitura, a produção textual, a
aprendizagem do sistema de escrita alfabética, e a ortografia;
referências ao PNAIC.
Apresenta a coleção, que está organizada em 9 unidades, as quais
se dividem em dois capítulos e que contemplam as seguintes
seções, que não estão presentes necessariamente em todas as
unidades:
 Abertura da unidade – com uma imagem que promova
discussões sobre o gênero e temática.
 Estudo do texto – compreensão e estrutura/características
do gênero.
 Um pouco mais sobre – amplia os conhecimentos sobre o
gênero, como o contexto de produção.
 Além do texto – atividades descontraídas, mas
relacionadas aos gêneros que estão sendo sistematizados.
 Estudo da língua – prioriza o estudo de convenções
ortográficas e do SEA.
 Reflexão sobre a escrita – propõe a reflexão sobre as
regularidades da escrita.
 Produção – etapas para a produção, como oficina.
 Comparando textos – propõe atividades em que dois
textos são comparados.
 Cantando também se aprende – apresenta canções que
estabelecem relação com a temática estudada.
 Para guardar na memória – resgata textos da tradição oral
estimulando a oralização.
 Fique sabendo – sugere a investigação de alguma
curiosidade.
 Hora da história – propõe a leitura de textos literários.
 Roda de leitura – proposta para compartilhar impressões
de leitura.
 Oficina – estabelece relações da Língua Portuguesa com
outros componentes curriculares; projeto mais amplo que
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 Hora de avaliar – perguntas para autoavaliação em
relação à produção textual.
 Só para lembrar – retoma conceitos estudados em outras
unidades.
 Que tal ler? Que tal acessar? Quer tal ouvir? Que tal
assistir? – possibilita a ampliação do repertório dos
alunos.
 Qual é a sua opinião? – possibilita a expressão de
opiniões pelos alunos.
 Para se divertir – atividades de entretenimento.
 As palavras no dicionário – uso do dicionário.
 Para concluir – atividades diversas que retomam
conteúdos estudados na unidade.
Um momento, professor... hora Textos para o professor:
de reflexão!
―Letramento e capacidades de leitura para a cidadania‖, de
Roxane Rojo.
―Preciso ensinar o letramento? Não basta ensdinar a ler e
escrever‖, de Angela Kleiman.
―Letramento digital e ensino‖ de Antonio Carlos dos Santos
Xavier.
Sugestões de leitura

Algumas indicações de artigos e livros para a leitura dos
professores.

Bibliografia

Obras consultadas.

Orientações específicas – o Sugestões de como desenvolver as atividades propostas e ampliálivro do 1.º ano
las a cada unidade e seção.
Fonte: A autora (2019).

O livro de 2019, em relação ao manual do professor, é organizado da seguinte forma:
Quadro 3: Organização do livro didático – 1.° ano Encontros – PNLD 2019
Conheça o seu manual do Apresenta a organização do manual: orientações gerais, tendo
professor
como base a BNCC, e orientações específicas. Como neste PNLD
o formato do livro do professor prevê as orientações em uma
mesma página com a réplica do livro do aluno, há a apresentação
de como as orientações estão organizadas em forma de U.
Orientações gerais de Língua Portuguesa
Ensino e aprendizagem de Enfatiza o embasamento da obra na BNCC; traz referências dos
línguas
PCN, da BNCC; Texto bem similar ao de 2016, com algumas
supressões.
Proposta metodológica

Apresenta os cinco eixos organizadores da Língua Portuguesa, as
10 competências da Língua Portuguesa elencadas na BNCC; faz
referência a Bakhtin.
 Educação literária – indica que a coleção traz textos
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Avaliação
Organização geral da obra

literários para ouvir e ler, conforme indicação da BNCC.
 Leitura – apresenta a leitura como um processo de
construção de sentidos; destaca o papel ativo do leitor;
indica a leitura de diferentes gêneros textuais, com
diferentes finalidades; faz menção às estratégias de
leitura, como ativação dos conhecimentos prévios;
levantamento de hipóteses; localização, comparação e
generalização de informações; seleção; antecipação;
checagem de hipóteses; localização e/ou retomada de
informações; comparação de informações; generalização;
inferência; verificação; aborda a leitura silenciosa e a em
voz alta, e a variedade de textos, inclusive multimodais.
Faz referência a Angela Kleiman, Bibliotecas na escola
(MEC), Isabel Solé, BNCC.
 O ensino de língua portuguesa dentro de uma proposta
multimodal de multiletramento – destaca que a obra
aborda textos multimodais. Faz referência a Roxane
Rojo, CEALE, BNCC.
 Linguagem oral - aborda a adequação da fala de acordo
com a situação de comunicação; produção de textos orais;
diversidade linguística e respeito; referências ao PróLetramento; (texto igual ao de 2016). Amplia para
referendar a BNCC.
 Produção de textos - discussão sobre a produção de textos
com função e objetivo; etapas da produção textual:
planejamento, elaboração, revisão e refação; contexto de
produção; referências ao Pró-Letramento; (texto igual ao
de 2016). Amplia para referendar a BNCC e apresentar
um quadro de planejamento para a produção textual.
Também aponta a revisão textual em função da situação
comunicativa, ou seja, diferentes formas de conduzir a
revisão textual.
 Ortografia, por que ensinar? – aborda a questão das
regularidades (direta, contextual e morfológicogramatical) e irregularidades ortográficas. Faz referências
a Artur Gomes de Morais e BNCC.
 Análise linguística e conhecimentos gramaticais – indica
o trabalho de análise linguística a partir dos textos. Faz
referência a Luiz Carlos Travaglia.
 A construção de pontes entre as diferentes disciplinas:
interdisciplinaridade – indica a preocupação em interligar
conteúdos, aproximando e articulando os componentes
curriculares. Faz referência a Heloisa Luck.
 Inclusão escolar e valorização da diversidade – enfatiza a
preocupação em abordar diferentes representações dos
sujeitos na sociedade. Faz referência a BNCC e
Rosangela Prieto e Maria Teresa Mantoan.
 Pesquisa escolar – indica o ensino da pesquisa escolar
indicando orientações passo a passo de como conduzir as
pesquisas em sala de aula.
Traz a discussão sobre por que avaliar; avaliar a leitura, a
produção textual, e a ortografia. Faz referências a Antoni Zabala.
Apresenta a coleção, que está organizada em 9 unidades, as quais
se dividem em dois capítulos e que contemplam as seguintes
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seções, que não estão presentes necessariamente em todas as
unidades:

Bibliografia

 Abertura da unidade – com uma imagem que promova
discussões sobre o gênero e temática.
 Leitura - compreensão e estrutura/características do
gênero.
 Produção textual – etapas para a produção.
 Expressão oral – propostas de interações discursivas
orais.
 Nossa língua - propõe a reflexão sobre as regularidades
da escrita.
 Com que letra? – ensino sistemático das relações entre
letras e sons.
 Já sei ler – resgata textos da tradição oral estimulando a
oralização.
 Espaço literário – propõe a escuta e leitura de textos
literários.
 De carona com o texto – atividades descontraídas, mas
relacionadas aos gêneros que estão sendo sistematizados.
 Mais sobre... – amplia os conhecimentos sobre o gênero,
como o contexto de produção.
 De texto em texto – propõe atividades em que dois ou
mais
textos
apresentam
relações
entre
si.
Intertextualidade.
 Viva a diversidade! – aborda textos com temas
contemporâneos que abordam a diversidade.
 Boxe autor – apresenta uma pequena biografia do autor
do texto lido.
 #Fica a dica - possibilita a ampliação do repertório dos
alunos.
 As palavras no dicionário - uso do dicionário
 Só para lembrar - retoma conceitos estudados em outras
unidades.
 Roda de leitura - proposta para compartilhar impressões
de leitura.
 Fique sabendo – sugere a investigação de alguma
curiosidade.
Obras consultadas.

Quadros de conteúdos, objetos Apresenta por unidade os objetos de conhecimento e habilidades,
de conhecimento e habilidades por eixo, que estão sendo desenvolvidas.
do 1.º ano
Na sequência há textos complementares.
Orientações específicas

Sugestões de como desenvolver as atividades propostas e ampliálas a cada unidade e seção, juntamente com a reprodução das
páginas do livro do estudante, em formato de U.

Fonte: A autora (2019).

A partir dos quadros construídos para organização das informações disponíveis
nos manuais do professor pertencente aos livros didáticos de alfabetização, nesse caso,
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do livro do 1.º ano da Coleção Porta Aberta/Encontros, foram possíveis construir alguns
dados para análise e reflexão.
3 Discussão de resultados e dados

A partir da comparação dos três quadros elaborados, percebe-se uma ampliação
de orientações em relação aos manuais dos professores, revelando uma preocupação em
contextualizar teórica e metodologicamente os professores alfabetizadores que utilizarão
o livro.
Os três manuais iniciam com uma ―conversa‖ com os professores apresentando
uma abordagem geral da obra. Em seguida, há a explicitação teórica, em que é possível
perceber que o manual de 2013 apresenta rapidamente a concepção do alfabetizar
letrando, além das três práticas da Língua Portuguesa: oralidade, leitura e escrita,
propondo indicações teóricas e metodológicas. O manual de 2016 apresenta da mesma
forma a concepção do alfabetizar letrando e as três práticas, e amplia para o item
referente à interdisciplinaridade.
Vale destacar que tanto o manual 2013 quanto o de 2016 estão respaldados nos
PCNs, os quais trazem orientações tanto sobre a concepção, quanto às práticas de
Língua Portuguesa.
Já o manual de 2019, não apresenta a concepção de alfabetização e, ao invés de
práticas, traz os eixos organizadores da Língua Portuguesa definidos na BNCC-3ª
versão, como leitura, linguagem oral, produção de textos, análise linguística e
conhecimentos gramaticais e educação literária.
Importante ressaltar que a BNCC traz a concepção de alfabetização e letramento,
apesar do manual da coleção analisada de 2019 não fazer referência.
Em síntese: o letramento é condição para a alfabetização, para o
domínio das correspondências entre grafemas e fonemas, mas a
alfabetização e a exploração sistemática dessas relações
grafofonêmicas são também condição para o letramento. Do mesmo
modo, o conhecimento das hipóteses feitas pelas crianças no
aprendizado da língua escrita é condição fundamental para o seu
aprendizado, mas a análise e a exploração gradual e sistemática das
características formais da língua escrita são também condição
fundamental da alfabetização (BRASIL, 2017, p.69).

Neste fragmento retirado da BNCC-3ª versão, ainda está implícita as pesquisas
de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1985), ao mencionar as hipóteses das crianças no
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aprendizado da leitura e escrita, além da concepção de alfabetização e letramento como
processos indissociáveis.
A continuidade da perspectiva da alfabetização relacionada às práticas sociais é
endossada por Magda Soares (2017) ao afirmar que a alfabetização não é separada do
uso social. Esses estudos começaram na década de 1990 e indicaram que, quando a
alfabetização é significativa, faz sentido, proporcionando reflexão sobre o porquê da
aprendizagem da leitura e da escrita, as crianças têm resultados mais satisfatórios. No
entanto, os mesmos estudos apontaram para a necessidade de ensinar sistematicamente
o sistema de escrita alfabética, além das práticas sociais, para que as crianças percebam
os símbolos próprios da escrita, como se organizam, quais as relações de símbolos e
sons de acordo com posição das letras nas palavras e, para este fim, a necessidade de
usar recursos pedagógicos, como acervo de letras, para entender como a escrita é
construída é fundamental.
Outra questão sobre a alfabetização que merece ser destacada é a mudança em
relação aos processos metacognitivos em que no livro de 2013 há a menção do trabalho
com a consciência fonêmica, , ou seja, a percepção dos sons individuais do fonema,
sendo alterada para consciência fonológica no livro de 2016, que considera diferentes
habilidades em relação à comparação, contagem, análise de palavras, percepção de
regularidades e irregularidades em relação aos sons, letras e sílabas, a partir de textos.
Isso significa um aumento nas habilidades fonológicas a serem desenvolvidas no
processo de alfabetização. Já no livro de 2019, o manual do professor não traz a
reflexão sobre os processos cognitivos envolvidos no ensino-aprendizagem da Língua
Portuguesa.
Sobre as referências que embasam teoricamente os estudos sobre alfabetização,
em especial a sistematização do SEA, o livro de 2013 restringe-se as indicações aos
PCN, enquanto o livro de 2016 apresenta, além das orientações dos PCN, as
propriedades do SEA, amplamente difundidas por Artur Gomes de Morais e Telma
Ferraz Leal, os quais foram consultores e organizadores da produção de materias para a
formação de professores do PNAIC. No livro de 2019, como não há menção específica
à concepção de alfabetização, os autores também estão ausentes no manual do
professor.
A ideia de compreender o sistema de escrita amplia o conceito de deciframento,
uma vez que decifrar está diretamente relacionada a primeira etapa do processo de
leitura, sendo um passo importante nesse aprendizado (Cagliari, 1999). No entanto, ao
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falar da compreensão do sistema de escrita, os processos estão vinculados, isto é, escrita
e leitura se inter-relacionam, mostrando que a escrita não é um código, pois há relações
bem mais complexas do que as diretas. Assim, o sistema de escrita é considerado um
sistema notacional com regras e propriedades que necessitam ser reconstruídas
cognitivamente pelos aprendizes para que haja entendimento, segundo Morais (2012, p.
48-49).
As práticas de leitura, escrita e oralidade estão presentes nos livros de 2013 e
2016, inclusive abordando da mesma forma as orientações aos professores. No livro de
2016 há a inserção do item ―construção de pontes entre diferentes disciplinas‖ como um
item a mais a ser explorado em relação aos conhecimentos teóricos. Esse mesmo
elemento se mantém no livro de 2019, o qual apresenta itens para discussão teórica que
ampliam ainda mais o olhar do professor com reflexões sobre textos multimodais,
ortografia, análise linguística e conhecimentos gramaticais, inclusão e pesquisa escolar.
Pode-se perceber uma abordagem mais aprofundada, trazendo como referências autores
que pesquisam leitura, como Isabel Solé e Angela Kleiman, da área da linguística como
Roxane Rojo e Luiz Carlos Travaglia, do ensino da ortografia como Artur Gomes de
Morais, e da inclusão com Rosangela Prieto e Maria Teresa Mantoan. Esses nomes de
referência não são citados nas obras dos anos anteriores, revelando um avanço em
relação a repertoriar os professores teoricamente.
Ainda sobre a leitura, apesar de não apresentar referência teórica, o indicativo
para o trabalho com estratégias de leitura está presente já na obra de 2013. Os estudos
de Roxane Rojo (2002) e Isabel Solé (1998) indicam a importância do desenvolvimento
de habilidades de leitura para que se possa realmente entender o texto. A leitura também
precisa de um ensino sistemático, por isso é necessário utilizar os diferentes gêneros
textuais que possibilitam o desenvolvimento da compreensão da leitura. Como a leitura,
a produção de textos também é ensinada sistematicamente e, considerando as práticas
sociais, pressupõe a escrita com propósito, visando um interlocutor. Portanto, a real
importância de se considerar as situações comunicativas. Em relação à produção textual,
os manuais de 2013 e 2016 apresentam a mesma orientação, enquanto o de 2019
expande incluindo questões sobre revisão textual, e de fundamentação da BNCC.
Os três manuais destacam, assim como os PCN, PNAIC e BNCC, o trabalho
centralizado no texto. Bakhtin (1997) afirma que a comunicação acontece por meio de
gêneros textuais, ou seja, textos que circulam socialmente. Isso possibilita compreender
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que não é uma mera convenção o ensino da língua partir de textos, mas sim, é o meio
pelo qual as interações acontecem no dia a dia, enquanto sujeitos de linguagem.
Em relação à oralidade, os manuais apresentam as mesmas orientações,
mudando apenas o referencial. Enquanto os livros de 2013 e 2016 pautam-se nos PCN,
o de 2019, está estritamente ligado à BNCC.
Sobre a avaliação, percebe-se a ausência da discussão sobre a temática no livro
de 2013. Já no livro de 2016 há uma orientação sobre avaliação focada no
monitoramento da aprendizagem, inclusive apresentando os quadros de monitoramento
do PNAIC no manual do professor. Em 2019, o livro aborda de forma aprofundada o
papel da avaliação, referendando os estudos a partir de Antoni Zabala. Entretanto, os
quadros de acompanhamento da aprendizagem apresentados em 2016, agora estão
ausentes e não há outra indicação de organização para avaliar os estudantes.
A resolução n. 7 de 14 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de
Educação, no artigo 32, menciona a avaliação como parte integrante do currículo,
considerando sua natureza processual, de forma contínua e diagnóstica. Isso pressupõe
um acompanhamento do percurso de aprendizagem, em tempo hábil, monitorando o que
cada estudante aprendeu e o que ainda precisa aprender. Albuquerque (2012) afirma que
a avaliação serve para mapear as vias de aprendizado dos alunos e verificar se as
estratégias de ensino estão propiciando a aprendizagem esperada. Isso significa entender
a avaliação como necessária para a retomada do planejamento, adaptando-o às
necessidades de aprendizado dos estudantes.
Sobre a organização da obra, é perceptível o caminho construído e reconstruído
no decorrer das edições do livro em questão. Enquanto a edição de 2013 se assemelha às
cartilhas tradicionais com o ensino de letras, uma a uma, e sílabas canônicas para,
posteriormente, sistematizar as não canônicas, com textos sempre curtos e do mesmo
gênero, na edição de 2016 já fica evidente a ampliação do letramento. As seções
apresentadas já remetem a compreensão de textos de diversos gêneros, formulação de
opinião, ampliação de repertório, comparação entre textos e outras ações que permitam
a formação do leito e escritor proficiente. No manual de 2019, algumas seções de 2016
permanecem, porém com outros títulos, e há a inserção de forma mais sistemática do
espaço para o desenvolvimento da oralidade e a intensificação de assuntos relacionados
à diversidade.
Outro aspecto que merece ser destacado é o fato dos manuais 2013 e 2016
trazerem um espaço de leituras para o professor intitulado ―Um momento, professor...
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hora de reflexão!‖, em que os textos ganham credibilidade teórica no manual de 2016
com pesquisadores reconhecidos no meio acadêmico e com a temática das estratégias de
leitura, do letramento e do letramento digital. No manual de 2019 esta seção é
suprimida.
Conclusões

Os dados construídos, com base na análise dos três manuais do professor do
livro "Porta Aberta/Encontros", permitiram perceber rupturas e continuidades, bem
como ampliações necessárias considerando o campo da alfabetização.
Com a comparação entre os manuais, um fator muito relevante e preocupante é o
fato de a concepção de alfabetização não ser apresentada no manual do professor,
revelando uma abertura que pode gerar interpretações diversas, inclusive equivocadas.
Porém, mesmo sem expressar a concepção explicitamente, o manual de 2019 oferece
orientações precisas e consonantes com os estudos da perspectiva do alfabetizar
letrando.
Ao considerar o trio de manuais, percebe-se muito mais rupturas da edição 2013
para a de 2016, do que de 2016 para 2019. Pelo contrário, de 2016 para 2019 há
continuidade e ampliação.
As rupturas 2013/2016 apontadas referem-se a própria metodologia apresentada
em que há um salto qualitativo em relação à diversidade dos gêneros textuais
apresentados, bem como atividades de sistematização do SEA, e ampliação do
letramento e da compreensão leitora com propostas desafiadoras e que promovem
reflexão. O livro de 2013, assim como o manual, remetem a atividades que focam
apenas na alfabetização, deixando de lado o letramento.
As permanências em relação aos manuais 2013/2016 causam estranhamento
pelo fato de serem pautadas em documentos curriculares distintos. Entretanto, a versão
3 da BNCC, apesar de apresentar contradições em relação à perspectiva interacionista
de linguagem, ainda consegue manter vários dos critérios já explicitados e discutidos
por anos, a partir dos PCN, e reiterado com as orientações das formações de
professores, PNAIC.
Assim, é possível perceber orientações que se repetem nos manuais e, mesmo
com uma sacada de olhar, observar atividades repetidas e ampliadas no livro do
estudante.
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Obviamente, as análises podem ser ampliadas para as atividades dos livros do
estudante, ampliando essa proposta de analisar os manuais dos professores, até mesmo
para verificar se há diálogo entre manual do professor e livro do aluno, no sentido de
compreender como algumas rupturas e permanências podem ser adequadas e
enriquecedoras considerando o trabalho pedagógico, ou não.
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Do projeto à coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil: fomento e
ruptura política
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Resumo: Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que buscou responder a seguinte
questão: De que modo o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil constituiu-se e foi
conhecido nacionalmente pela publicação da coleção indicada para a formação de professores
da pré-escola no PNAIC de 2017? Os procedimentos de coleta e análise de dados foram
baseados na pesquisa documental e na entrevista considerando a abordagem qualitativa de
Cellard (2016) e Bogdan e Biklen (1994). O projeto contou com apoio financeiro do MEC com
interesse em fomentar a discussão sobre a leitura e escrita na Educação Infantil. Contudo, a
transição de governos que ocorreu em 2016, impactou nos seus resultados. Os dados
demonstram que a implementação de políticas públicas estão susceptíveis a continuidades ou
rupturas, dependendo da perspectiva do governo que está em vigor.

Palavras-chave: Leitura e Escrita. Educação Infantil. PNAIC
Introdução
Neste trabalho apresento parte de uma pesquisa em desenvolvimento sobre
leitura e escrita na Educação Infantil considerando os documentos nacionais,
disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC desde a década de 90324. Dentre
eles, destaco os referentes ao projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, que foi
desenvolvido entre os anos de 2013 a 2016, período em que as políticas nacionais
fomentaram a discussão sobre esta temática.
Um dos resultados produzidos no projeto, está a coleção Leitura e Escrita na
Educação Infantil, proposta como material de formação de professores da pré-escola no
Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa – PNAIC em 2017. Considerando
que é a primeira vez, nessas últimas décadas, que essa temática passa a ser discutida
efetivamente no Brasil optei por apresentá-lo e discuti-lo neste trabalho, buscando
responder a seguinte questão de pesquisa: De que modo o Projeto Leitura e Escrita na
Educação Infantil constituiu-se e foi conhecido nacionalmente pela publicação da
coleção indicada para a formação de professores da pré-escola no PNAIC de 2017?
Neste processo de investigação utilizei os princípios da pesquisa qualitativa,
considerando que ―[…] o pesquisador se propõe a uma questão para respondê-la […]‖
324

Pesquisa de Mestrado vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação – PPGEDU, sob a
orientação de Gabriela Medeiros Nogueira.
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(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2014, p. 127). Os procedimentos de coleta e análise de
dados foram baseados na pesquisa documental e na entrevista. Como corpus de análise,
considerei as informações disponíveis no site do projeto Leitura e Escrita na Educação
Infantil325 e documentos elaborados pela coordenação do projeto e publicados pelo
MEC. Cabe destacar que entendo os documentos como uma fonte para o pesquisador:
―Por possibilitar realizar alguns tipos de reconstrução [...]‖ (CELLARD, 2016, p. 295).
Nestas fontes, estão registrados os encontros e as discussões que me possibilitaram
compreender a trajetória do projeto.
No entanto, a pesquisa documental exige esforço do pesquisador na
interpretação das informações que estão dispostas nos documentos, ou seja:
O pesquisador que trabalha com documentos deve superar vários
obstáculos e desconfiar de inúmeras armadilhas […] deve localizar os
textos pertinentes e avaliar sua credibilidade, assim como sua
representatividade. […] deve compreender adequadamente o sentido
da mensagem e contentar-se com o que tiver a mão: fragmentos
eventualmente, passagens difíceis de interpretar e repletas de termos
e conceitos que lhes são estranhos e foram redigidos por um
desconhecido, etc. (CELLARD, 2016, p. 296).

No excerto anterior fica evidente os limites da pesquisa documental, tendo em
vista que algumas passagens são de difícil compreensão e não clarificam o sentido da
mensagem dos documentos. A fim de contextualizar e esclarecer os dados, realizei em
maio de 2019, uma entrevista semiestruturada326 com a coordenadora do projeto Leitura
e Escrita na Educação Infantil, Mônica Correia Baptista, professora na Universidade
Federal de Minas Gerais – UFMG. Considerando, especialmente, que:
As boas entrevistas produzem uma riqueza de dados, recheados de
palavras que revelam as perspectivas dos respondentes. [...] As
pessoas que são entrevistadas tendem a oferecer uma retrospectiva dos
acontecimentos. [...] Os pormenores e detalhes particulares são
revelados a partir de perguntas que exigem exploração (BOGDAN;
BIKLEN, 1994, p. 136).

325

http://www.projetoleituraescrita.com.br/.

326

Ocorreram duas entrevistas por meio de vídeo chamada, com a utilização do aplicativo Skype. Foram
gravadas e transcritas com a concordância da entrevistada para uso de fins acadêmicos.
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Compreendendo as potencialidades da entrevista na pesquisa qualitativa
expressa por Bordan e Biklen (1994), tive acesso uma série de informações. A
entrevistada retomou os acontecimentos que desencadearam o projeto, as suas ações e
os produtos produzidos por ele. Além disso, foi possível perceber as impressões da
entrevistada e os seus sentimentos perante o andamento do projeto.
Com base na análise dos materiais selecionados neste processo de investigação,
apresento a trajetória do projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil identificando que
suas ações estão marcadas pelas continuidades e rupturas das políticas de governo.

O projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil: origem e perspectivas

O projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil foi desenvolvido entre os anos
de 2013 a 2016, tornando-se política pública nacional para esta etapa escolar por receber
apoio financeiro do MEC. Na equipe de coordenação do projeto estava Mônica Correia
Baptista da UFMG, com as coordenadoras adjuntas Maria Fernanda Rezende Nunes da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Patrícia Corsino da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e Vanessa Ferraz Almeida Neves da
UFMG. Na assessoria, Angela Maria Rabelo Ferreira Barreto e a secretária geral Angela
Bibiana Nogueira. Além das professoras citadas, fez parte da equipe de coordenação do
projeto, Rita de Cássia de Freitas Coelho, que na ocasião era coordenadora da
Coordenação Geral da Educação Infantil – COEDI/MEC.
Segundo Baptista (Entrevista I, 2019): ―O projeto nasceu em uma mão dupla, de
um lado nós da Universidade que tínhamos interesse nesta discussão da leitura e da
escrita na Educação Infantil, e de outro lado o MEC‖. Dessa forma é que emerge o
projeto, com o objetivo de discutir sobre este tema tão emblemático que é a leitura e a
escrita na Educação Infantil demarcando as especificidades do trabalho a ser
desenvolvido nesta etapa escolar.
Cabe destacar que tratar sobre a temática leitura e escrita é causa de
tensionamento para os profissionais da Educação Infantil. Baptista (Entrevista I, 2019)
esclarece que ―era preciso trazer esse tema para pauta, ampliar esse debate, que não
podia ficar mais restrito ao grupo reduzido, que isso precisava ganhar o cenário
brasileiro também.‖
Segundo a entrevistada, a leitura e escrita na Educação Infantil merece ser
discutida, esclarecendo suas especificidades e garantindo a identidade desta etapa
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escolar, que é marcada pelo cuidado associado à educação, sem promover a antecipação
dos processos inerentes ao Ensino Fundamental, conforme estabelece as Diretrizes
Curriculares para Educação Infantil – DCNEI (2009). Corroborando com essa
perspectiva, Baptista (Entrevista I, 2019) destaca que antes de iniciar o projeto:
[...] naquele contexto, ainda era muito difícil se falar nessa temática
da leitura e da escrita para crianças menores de 6 anos, na Educação
Infantil, era uma espécie de tabu. Isso se explica muito pelo medo que
a área tinha e ainda tem muito medo, de que a Educação Infantil se
confunda com Ensino Fundamental ou que ela se perca, no ponto de
vista da sua identidade como primeira etapa da educação básica, e
passe a ter uma relação de submissão ao Ensino Fundamental. Isso
tem muito a ver com o processo de apropriação da linguagem escrita,
da alfabetização.

De acordo com a entrevistada, a grande dificuldade de falar da apropriação da
linguagem escrita e alfabetização na Educação Infantil ocorre devido a vinculação com
o processo desenvolvido no Ensino Fundamental. E evidencia o medo enfrentado pelos
profissionais da área da Educação Infantil de perderem sua identidade em detrimento do
Ensino Fundamental. Diante desta situação, era preciso compreender os entendimentos
de apropriação da linguagem escrita para Educação Infantil, pois: ―Era preciso pôr na
mesa as concepções, até para sabermos o que é que se pensava no Brasil sobre isso,
quais eram de fato os consensos e os dissensos porque nem isso sabíamos‖
(BAPTISTA, Entrevista I, 2019).
Neste sentido, antes de iniciar o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, o
MEC promoveu alguns debates envolvendo especialistas, pesquisadores, professores e
gestores desta área para discutir a temática.
Em 2008 ocorreu uma reunião em Brasília buscando analisar a questão da leitura
na escola, tendo em vista a distribuição de livros à Educação Infantil por meio do
Programa Nacional da Biblioteca na Escola – PNBE, era preciso delinear uma política
para leitura nesta etapa escolar. Batista (Entrevista I, 2019) argumenta que na ocasião:
[...]do nosso lado, a universidade, tinha um interesse muito grande
em ampliar as pesquisas e do lado do MEC o interesse era colocar
esse assunto em pauta para construir consensos, definir estratégias,
pensar políticas de compras e distribuição de livros e políticas de
formação de professores. Então esses dois interesses se juntaram.
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Cabe destacar que nesta ocasião estava sendo discutido o movimento de revisão
das DCNEI. Nesse período ocorria o projeto de cooperação técnica envolvendo o MEC,
Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares
para a Educação Básica, COEDI e uma equipe de professores Universidade Federal do
Rio Grande do Sul – UFRGS. Ele foi coordenado por Maria Carmen Silveira Barbosa
da UFGS com a participação de colaboradores e das consultoras Maria Clotilde Rossetti
Ferreira, Sandra Regina Simonis Richter e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira.
Essa equipe desenvolveu um estudo a partir da investigação do contexto da
Educação Infantil, que de acordo com o relatório publicado por Barbosa (2009), foram
analisadas: as propostas pedagógicas para Educação Infantil vigentes nos municípios, a
bibliografia recente das produções acadêmicas brasileiras sobre esta etapa escolar; a
interlocução das bibliografias nacionais e internacionais sobre educação de bebês e
crianças bem pequenas; questionários envolvendo as concepções de infância e Educação
Infantil respondidos por pesquisadores; além dos questionários respondidos por
professores e militantes da Educação Infantil.
Este estudo forneceu subsídios às novas DCNEI publicadas em 2009, documento
que enfatiza as diferentes linguagens, entre elas a oralidade e a escrita: ―É importante
lembrar que dentre os bens culturais que crianças têm o direito a ter acesso está a
linguagem verbal, que inclui a linguagem oral e a escrita, instrumentos básicos de
expressão de idéias, sentimentos e imaginação‖ (DCNEI, 2009, p. 15).
No ano de 2010, o Programa Currículo em Movimento promoveu um seminário
envolvendo a área educacional para discutir as determinações das diretrizes. Deste
seminário Batista (2010) produziu o artigo ―A linguagem escrita e o direito à educação
na primeira infância‖, enfatizando que o termo linguagem escrita não está restrito ao
sistema de escrita, mas sim, ―às produções que se realizam por meio da escrita e aos
resultados do uso social que se faz desse objeto do conhecimento‖ (BATISTA, 2010, p.
2).
Nesta publicação, Batista (2010) defende o direito à cultura letrada na Educação
Infantil, considerando as crianças como produtora de cultura; sendo que estão imersas
na cultura escrita, portanto influenciam e são influenciadas por ela. Além disso, desde
cedo as crianças manifestam interesse pelo funcionamento da linguagem escrita.
Contudo, o trabalho com a linguagem escrita na Educação Infantil pode promover a
expansão do conhecimento, ou seja:
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[...] o trabalho com a linguagem escrita na educação infantil deve
afirmar o direito da criança pequena de produzir cultura e de expandir
seu conhecimento sobre o mundo, o que pressupõe situações nas quais
ela possa realizar atividades significativas no interior da cultura
letrada (BAPTISTA, 2010, p. 5).

Com essa perspectiva, em 2013 pesquisadores, representantes da Organização
dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI e gestores
públicos se reuniram e estabeleceram algumas definições, entre elas, incluir práticas
pedagógicas na Educação Infantil envolvendo a cultura letrada, bem como a formação
continuada dos professores desta etapa escolar.
Neste momento surge o projeto Leitura e Escrita na Educação infantil com o
foco na realização de duas grandes pesquisas: ―A Leitura e a Escrita na Educação
Infantil: o estado do conhecimento (1973-2013)‖ e ―Leitura e escrita: práticas
pedagógicas‖. Além das pesquisas, haviam a produção de produtos que nesse caso
específico eram: os seminários; a produção de material didático e a proposta de curso de
formação de professores da Educação Infantil.
No que se refere ao estado do conhecimento, foi realizado um levantamento de
pesquisas publicadas entre os anos de 1973 a 2013, no formato de teses e dissertações
disponibilizadas nos bancos de dados nacionais, além de publicações em periódicos e
em eventos da pós-graduação. Este levantamento consta no documento publicado em
2016, ―Relatório do Sub-Projeto a Leitura e a Escrita na Pesquisa em Educação Infantil:
o estado do conhecimento (1973-2013)‖.
O relatório assinala que foram utilizados para a busca dos trabalhos termos
gerais, tais como: Educação Infantil; Creche; Infância; Pré-escola e Bebês, e termos
específicos: Letramento; Alfabetização; Escrita; Leitura; Literatura; Oralidade e
Linguagem. O objetivo era resgatar o maior número possível de pesquisas que tratassem
sobre a leitura e a escrita na Educação Infantil. Como resultados, localizaram 399
trabalhos comprovando que a temática vinha sendo discutida nas últimas décadas. Sobre
o assunto, Baptista (Entrevista I, 2019) coloca que:
Agora é possível que façamos uma publicação a partir destas
pesquisas, nós já produzimos artigos sobre os dois, apresentamos na
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação –
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ANPEd, mas também naquele momento tinha ―cara‖ mais de
relatório do que de publicação327.

Em consulta ao relatório, verifiquei que até aquele momento do levantamento, os
dados foram quantitativos, por isso Batista (2019) ressalta a necessidade de analisar as
publicações desta pesquisa.
A respeito da pesquisa ―Leitura e escrita: práticas pedagógicas‖, foram
observadas as práticas de professoras atuantes em escolas públicas municipais de cinco
estados brasileiros, resultante no relatório. Baptista (Entrevista I, 2019) se refere a esta
pesquisa como boas práticas e argumenta que: ―Estes estudos trouxeram elementos
importantes para nós, inclusive, para nossa definição do que seria uma prática
adequada de leitura e escrita na Educação Infantil‖. No entanto, os estudos revelaram
a dificuldade de encontrar uma prática pedagógica que estivesse dentro da perspectiva
traçada no projeto.
Havia algumas ações que apontavam para isso, as professoras
preocupadas com uma prática social da leitura e da escrita. Se
partiam do que as crianças conheciam sobre os objetos, dos
interesses delas, mas em uma lógica muito transmissível, pautada na
cópia, da fonetização com pouca incidência mesmo da prática social
da leitura naquele ambiente educacional. Enfim constatamos que
havia, às vezes, boas ações, mas não uma prática pedagógica de
qualidade, até porque elas eram isoladas, era de uma professora
dentro de um contexto educativo (BAPTISTA, Entrevista I, 2019).

De acordo com a entrevista, as boas práticas ocorriam de forma isolada, e isso
motivava a coordenação do projeto a discutir sobre o assunto. Para ampliar esta
discussão, a equipe do projeto organizou os cinco seminários.
A ideia era de colocar as pessoas em contato, de ouvir o que as
pessoas tinham a dizer e com muitos colaboradores estrangeiros,
porque havia discussões que no Brasil nós sequer permitíamos fazer,
por exemplo, literatura para bebês, era uma grande novidade.
Tínhamos uma outra pesquisa aqui no Brasil indicando que era
importante, que era possível, mas não tínhamos pesquisadores se
dedicando a isso (BAPTISTA, Entrevista I, 2019).

327

BAPTISTA, Mônica Correia et al. Produção acadêmica sobre leitura e escrita na Educação Infantil no
período de 1973 a 2013: algumas reflexões. 38ª Reunião Nacional da ANPEd, 2017.
(http://anais.anped.org.br/sites/default/files/arquivos/trabalho_38anped_2017_GT07_812.pdf).
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Compreendendo a necessidade de discutir os temas que atravessavam a leitura e
a escrita na Educação Infantil foram planejados os seminários com a participação de
pesquisadores nacionais e internacionais. Isso foi possível devido ao apoio financeiro do
governo federal, conforme explica Baptista (Entrevista I, 2019):
Foi um projeto com financiamento muito bom, nós não tivemos
problemas com recurso financeiro, o Brasil estava em uma época de
prosperidade, nós imaginando coisas para educação. Então
conseguimos bancar a vinda de pesquisadores do Brasil inteiro, o
projeto pagou para que estas pessoas viessem, não só para
participarem daquele momento das palestras, mas de reuniões, dando
sugestões, enfim, participando efetivamente. Por isso dizemos que o
projeto deu conta de trazer estas muitas falas, muitas vozes e também
com a presença de professores da Educação Infantil.

O primeiro foi o ―Seminário Internacional Literatura na Educação Infantil:
acervos espaços e mediações‖ que abordou a relevância da literatura no trabalho com as
crianças de zero a seis anos destacando os desafios da mediação, a organização dos
acervos e as políticas para compra e distribuição de livros.
Baptista (2019) explica que: ―Esse tinha um material muito rico porque as
palestras foram muito boas. Todos os outros foram também, mas nós vimos que esse
tinha um material para publicação.‖ Por isso, foi o único que resultou em um ebook328. Ela também acrescenta: ―foi um momento muito rico este primeiro seminário, é
como se abrisse uma porta promissora para o projeto‖ (Entrevista I, 2019).
O segundo, ―Seminário Internacional Diálogos com Práticas de Leitura e Escrita
na Educação Infantil‖ contou com a presença de Ana Teberosky e Magda Soares que
discutiram a formação dos professores da Educação Infantil a partir o projeto Leitura e
Escrita na Educação Infantil, destacando aspectos ligados à organização dos materiais,
tais como eixos temáticos e formato que seriam publicados os materiais.
Sobre esse seminário, Baptista (Entrevista I, 2019) argumenta que os nomes das
palestrantes contaram muito. Nele estiveram presentes 650 professoras, mas houve
muita procura por inscrições que não puderam ser contempladas porque o espaço físico
não comportava mais pessoas. Convém lembrar que Ana Teberosky, juntamente com
Emília Ferreiro trouxeram grandes contribuições sobre a temática ao desenvolver a

328

Mônica Correia Baptista, et al. Literatura na Educação Infantil: acervos, espaços e mediações. Brasília:
MEC, 2015.
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psicogênese da língua escrita. E Magda Soares é uma das grandes referências no Brasil
sobre a temática leitura e escrita, com estudos sobre as concepções de alfabetização e de
letramento no Brasil desde a década de 90.
No terceiro ―Seminário Internacional da Pesquisa Leitura e Escrita na Educação
Infantil‖ foram apresentados os resultados da pesquisa ―Leitura e escrita: práticas
pedagógicas‖ realizada com as professoras da Educação Infantil de diferentes escolas e
contextos brasileiros. Nesta ocasião foi discutida a relação das práticas pedagógicas com
os princípios estabelecidos nas DCNEI. Ele ocorreu no Rio de Janeiro e estiveram
presentes as professoras dos cinco estados participantes desta pesquisa.
[...] garantimos as condições delas participarem: diárias e
deslocamento. Imagina de lá do Rio grande do Sul e do Rio Grande
do Norte levar estas professoras e foi um momento muito
emocionante, algumas delas diziam que nunca tinham estado no Rio
de Janeiro, nunca tinham viajado de avião e de sentirem participantes
também do projeto. E não eram poucas professoras, foi um número
significativo (BAPTISTA, Entrevista I, 2019).

Como havia recurso para o desenvolvimento do projeto, foi possível arcar com
despesas das professoras e, segundo Baptista (Entrevista I, 2019), a intenção era fazer
com que elas se sentissem pertencentes ao projeto, mostrando a sua contribuição para a
discussão sobre a temática leitura e escrita na Educação Infantil, que prosperava naquele
momento.
O ―Seminário Internacional do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil‖
foi o quarto encontro que contou com a presença de especialistas internacionais que
discutiram sobre a leitura e livros para bebês e crianças bem pequenas.
Neste momento a equipe de coordenação começou ter mais clareza dos produtos
que resultariam do projeto. A princípio eram quatro cadernos, mas a maneira como as
ações foram sendo desenhadas ao longo do processo, percebeu-se a necessidade de
ampliar o material.
Nesse momento fizemos uma proposta de readaptação do projeto, que
não implicou em mais financiamento dentro daquele financiamento
que já estava previsto, mas que ampliava os produtos que eram os
relatórios de pesquisa, os seminários, mais um projeto de curso de
120 horas, e mais um produto que não eram mais quatro cadernos
como estava previstos no início quando foi aprovado o projeto. Mas
que seria de oito cadernos, um encarte e um caderno de
apresentação. Então isso foi se desenhando, as temáticas, os autores
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convidados, isso nós fomos desenhando nesse momento (BAPTISTA,
Entrevista I, 2019).

Segundo a entrevistada, o material produzido deveria ser compatível com a
complexidade do tema, por isso ampliaram o material que resultou na coleção Leitura e
escrita na Educação Infantil composta por oito cadernos temáticos, um caderno de
apresentação e um encarte, que foram estruturados para o curso de formação de
professores que teria 120 horas. Na elaboração da coleção havia uma preocupação com
a temáticas dos cadernos que deveriam atender a demanda, além do o papel do professor
ao conceber a formação e o da criança.
E fomos desenhando as temáticas partindo do professor, depois da
criança entendendo que depois que o professor se sentisse agente
dessa formação ele teria que enxergar esta criança como sujeito
ativo, participante do processo de formação, para depois entrar na
temática da oralidade, da leitura, da escrita e caminhando na
temática do currículo, da avaliação, da literatura (BAPTISTA,
Entrevista I, 2019).

De acordo com Baptista (Entrevista I, 2019), entre as temáticas, a literatura foi
ganhando destaque nos cadernos: ―[...] você vai perceber que em quase todas as
unidades se toca na questão da literatura‖. Mas, também tinham clareza que era preciso
um caderno específico para o PNBE: ―[...] naquele momento para nós era muito claro,
um programa riquíssimo, importantíssimo, de muitos anos de duração já mostrando
muito a importância dele, mas que as pesquisas mostravam que em muitos lugares os
livros não saíam das caixas‖. Pensando nisso, a equipe destinou um caderno para tratar
desta temática:
Então precisávamos pensar nesse projeto, em como tirar esses os
livros do PNBE das caixas, como fazer os professores tirarem esses
livros das caixas. Então o caderno 7, foi um caderno para pôr estes
livros para rodar (BAPTISTA, Entrevista I, 2019).

E desta forma o projeto foi sendo desenhado. Para elaboração dos textos foram
convidados mais de 36 autores, que receberam as orientações conforme o documento
―Curso de Formação Continuada sobre Leitura e Escrita na Educação Infantil:
orientações para a elaboração do material didático de cursos de formação de professores
da Educação Infantil sobre leitura e escrita‖ (BRASIL, 2015).
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De acordo com o referido documento, a coleção deveria ser composta por oito
cadernos e cada um representaria um módulo temático do curso, sendo que, cada
módulo seria dividido em três unidades, e cada unidade corresponderia a um dia de
curso com duração de 4 horas. Para se adequar às atividades e ao tempo de duração do
curso, foi estabelecido que cada unidade deveria seguir a seguinte estrutura: iniciando o
diálogo; corpo do texto/unidade; compartilhando experiências; reflexão e ação;
aprofundando o tema; ampliando o diálogo; e referências bibliográficas (BRASIL,
2015).
Seguindo esta estruturação, os autores contemplariam uma discussão teórica e
prática com o professor cursista. Na visão de Baptista (Entrevista II, 2019), ―Se o
professor for convencido teoricamente, se fortalecer do ponto de vista teórico, ele vai
ser um agente de construção da própria prática‖. Por isso a necessidade dos textos
apresentarem uma teorização para este profissional.
Outra preocupação, era que houvesse uma harmonia entre os textos, atentando
para que os autores não repetissem os conteúdos e que utilizassem uma linguagem
acessível ao professor. Para isso a equipe de coordenação do projeto atuou na revisão
dos textos.
[...] os autores foram muito generosos nós mexemos muito nos textos
deles, de uma forma até, vamos dizer assim, pouco educada do ponto
de vista acadêmico. Porque eles nos entregavam o texto e dizíamos:
que está muito diferente do que o outro já escreveu; ou isso já foi dito
pelo outro; ou a linguagem não está muito apropriada, vamos colocar
uma linguagem mais dialógica (BAPTISTA, Entrevista I, 2019).

A equipe do projeto acompanhou os textos, fazendo a leitura e retornando aos
autores com suas críticas. O objetivo é que os textos estivessem dentro da concepção do
projeto. Baptista (Entrevista I, 2019), também relata que a escolha dos autores ocorreu
pela proximidade com a temática. Além disso, convidaram 25 leitores críticos para que
ao analisarem os textos pudesse apontar aspectos importantes que possibilitassem
mudanças necessárias nos textos ao longo da elaboração dos cadernos. A entrevistada,
destaca que nem todos poderiam participar como autores, então deram sua contribuição
desta forma, conforme suas palavras ―Outra coisa que acho importante dizer é dos
leitores críticos, foi uma outra ideia que acho muito importante, buscamos professores
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para ampliar, mesmo quem não escreveu teve a oportunidade de ler‖ (BAPTISTA,
Entrevista I, 2019).
No que se refere às ilustrações, Baptista (Entrevista I, 2019) diz que: ―Nós
tínhamos uma certeza, nós não queríamos a coleção com cara de livro didático ou de
formação de professores.‖ Por isso, a equipe do projeto convidou a ilustradora de livros
infantis Graça Lima329 que possui uma empresa com o Roger Mello e Mariana
Massarani. Para Baptista (2019) o fato de ser uma empresa ajudaria muito na questão
financeira do projeto, além disso expressa a fala de Graça Lima: ―ela falou: - já entendi,
vocês querem que a professora antes de ler já se sinta convidada, goste do material,
então vou fazer uma coisa que seja assim.‖
A equipe de ilustradores realizou um trabalho detalhado e estética convidativa,
com cores e desenhos que encantaram o professor, e ao que tudo indica, isso foi muito
satisfatório para a coordenação do projeto. Baptista (Entrevista I, 2019) comprova o
resultado trazendo para entrevista o depoimento de uma professora da Educação Infantil
que diz: ―antes de ler o texto eu me emociono‖.
Baptista (Entrevista I, 2019) comenta sobre a participação de Graça Lima no
último seminário. ―Ela fala do olhar do leitor: para onde olhamos, a hora que precisa
do descanso, onde que precisa do respiro da página. São coisas técnicas que precisa de
domínio que ela teve todo o cuidado de fazer‖. Através destes detalhes é possível
perceber que a coleção foi realizada com dedicação visando fazer um trabalho de
qualidade para o professor.
Em 2016, o projeto finaliza com o ―Seminário Leitura e Escrita na Educação
Infantil‖, em que foram discutidos os resultados das pesquisas que resultou na produção
da coleção e as estratégias para a implementação do curso de formação para os
professores da Educação Infantil.
O referido curso foi pensado em um total de 120 horas, que seria presencial
compreendendo dois semestres, em nível de aperfeiçoamento ou qualificação
profissional. A equipe do projeto, tinha como objetivo realizar uma formação nacional
no formato que o PNAIC foi para os anos iniciais, a fim de que atingisse todos os
professores da Educação Infantil.

329

Ilustrou mais de 50 livros no Brasil e no exterior, muitos deles premiados. Sócia de Roger Mello e
Mariana Massarani na empresa Capa Dura em Cingapura.
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[...] isso seria um segundo momento do projeto que
imaginávamos que seria um pacto nos moldes do PNAIC, ou
seja com material para todos professores de creche e pré-escola
do Brasil, que tivesse bolsa para eles fazerem o curso e quem
dariam os cursos seriam os professores, colegas nossos das
universidades com seus alunos de mestrado e doutorado. Esse
era o desenho do curso, e presencial, 120 horas, ele está
desenhado assim a apresentado como produto do projeto que é
esse curso. Usando o material, impresso para todas as
professoras. Essa era a ideia (BAPTISTA, Entrevista I, 2019).

O curso de formação seria um outro projeto que seria coordenado pela mesma
equipe, porém, é importante relembrar que aquele contexto foi marcado por uma ruptura
política, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a posse do vice-presidente
Michel Temer no ano de 2016. Esta transição de governos promoveu alterações de
cargos, entre eles o cargo de Rita Coelho na coordenação da COEDI, atingindo
diretamente os projetos que estavam sendo delineados para Educação Infantil. Sobre o
assunto, Baptista (Entrevista I, 2019) manifesta que:
Naquele contexto de impeachment, vimos que a crise era absurda do
ponto de vista econômico, até antes mesmo, vínhamos conversando
com a Rita que não seria possível fazer assim em larga escala como o
PACTO. Começávamos a pensar em projeto piloto porque já
sabíamos que havia uma crise em curso forte. Quando a Dilma é
―impeachmada‖, e é neste contexto que realizamos o último
seminário, dando um retorno e insistindo com o MEC para que fosse
no seminário para ver se haveria algo a ser feito.

Baptista (Entrevista I, 2019) explica que, com a redução dos recursos não seria
possível a realização de uma formação para Educação Infantil em uma amplitude como
a do PNAIC, assim surgiu a ideia de um projeto piloto. No entanto, era necessário de
retorno do MEC sobre o destino do material que já havia sido produzido e precisava ser
disponibilizado para os professores. Cabe destacar o projeto Leitura Escrita não previa
em seu orçamento a impressão da coleção para todos os professores e nem recursos para
realizar as formações. Contudo, Baptista (Entrevista I, 2019) coloca na entrevista, que o
interesse da equipe era de dar continuidade as estas ações em uma amplitude nacional.
Essa ruptura política gerou um clima de angústia na equipe do projeto sobre o
destino do material, além de outros aspectos envolvendo a continuidade das ações. Na
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fala da entrevistada isso é perceptível, quando se refere a impressão de um mil
exemplares que serviriam de degustação para professores e pesquisadores das
universidades, e secretarias municipais.
Primeiro era um contexto de muita tristeza, porque os cadernos
entraram na gráfica nos dias de impedimento da Dilma. Então
naqueles 180 dias em que ela ficava afastada sem saber se seria
―impeachmada‖ os cadernos estavam na gráfica. Então estávamos
discutindo se colocávamos a logomarca do MEC que era Brasil
Pátria Educadora ou Ordem e Progresso que era do Temer, que não
queríamos pôr de jeito nenhum, até por uma questão ideológica mas
também de justiça, foi o governo da Dilma que financiou o projeto e
na hora de sair iria sair com Ordem e Progresso. Eram detalhes, mas
que traziam muito sofrimento (BAPTISTA, Entrevista I, 2019).

Questões como a logomarca do material carregava a política de um governo, que
naquele momento se enfraquecia. A equipe que coordenava o projeto era composta por
profissionais que militavam por uma educação de qualidade para as crianças pequenas.
Naquele momento, terminava o projeto que atingiu boa parte dos objetivos previstos.
Mas havia um impasse para realização de novos projetos, idealizado por muitos
pesquisadores, professores e profissionais desta área.
Como destino, a coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil foi incluída pelo
governo federal no PNAIC em sua última edição em 2017 a qual foi disponibilizada em
formato online. Contudo, as formações foram destinadas apenas aos coordenadores
pedagógicos e professores da pré-escola, deixando de fora os professores da creche,
embora o material tivesse sido concebido para a Educação Infantil como um todo.
Além disso, a proposta do PNAIC teve menor carga horária de formação do que
foi delineado pela equipe do projeto. E, de certa forma, associou a leitura e a escrita na
Educação Infantil à alfabetização, ao estabelecer:
[…] uma perspectiva ampliada de alfabetização, trabalhando
a Alfabetização na Idade Certa, a melhoria da aprendizagem em
Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, bem
como a inclusão da Educação Infantil garantindo as perspectivas
e as especificidades do trabalho de leitura e escrita com as
crianças (BRASIL, 2017, p. 5, grifo do autor).
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Cabe destacar que, o PNAIC é uma política pública nacional que desde 2013 foi
destinada à alfabetização. A inclusão da Educação Infantil, mais especificamente, a préescola neste processo levanta a discussão sobre o trabalho pedagógico envolvendo a
leitura e a escrita nesta etapa escolar.
Em resposta a ação do governo, na ocasião a equipe do projeto manifestou-se em
defesa de um Pacto Nacional pela Qualidade da Docência na Educação Infantil ao invés
da proposta do PNAIC para Educação Infantil. Isso ocorreu por meio de uma carta do
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – MIEIB afirmando que: ―[…] o
PNAIC da pré-escola não é, nem de longe, sinônimo desta proposta que defendemos‖
(BAPTISTA et al., 2017, p.1).
Dentre os argumentos contestados pela equipe, está a desvalorização profissional
da Educação Infantil, além disso ressalta a concepção da leitura e escrita expressa na
coleção.
Trata-se de um material complexo, que busca romper com o
paradigma da Educação Infantil como preparatória para o Ensino
Fundamental, e da apropriação da linguagem escrita como processo
reduzido à aquisição de um código. Afirma a identidade da Educação
Infantil, recusando a antecipação de conteúdos escolares do Ensino
Fundamental (BAPTISTA et al., 2017, p. 3).

De acordo com a manifestação da equipe do projeto, a vinculação do material ao
PNAIC não foi satisfatória, pois não contemplava a proposta para a qual ele foi
concebido. A equipe busca dar ênfase para que às concepções da coleção voltadas ao
trabalho com a linguagem não se volte para aquisição do código escrito, e que o
material não seja utilizado como um material preparatório para o Ensino Fundamental.

Considerações finais

Ao longo deste trabalho, apresentei a trajetória do projeto Leitura e Escrita na
Educação Infantil que emergiu em um contexto político de forte articulação entre MEC
e a equipe de coordenação do projeto, uma vez que, ambos tinham interesse em ampliar
a discussão sobre esta temática.
O mesmo obteve fomento do governo federal que disponibilizou recursos
financeiros para duas grandes pesquisas, uma sobre o estado do conhecimento e outra
sobre as práticas das professoras da Educação Infantil. Além disso, possibilitou a
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realização de seminários; a produção do material da coleção Leitura e Escrita na
Educação Infantil e uma proposta de curso de formação de professores desta etapa
escolar.
O projeto compreendeu os anos de 2013 a 2016 e teve a participação da Rita
Coelho, que neste período atuava na coordenação da COEDI, induzindo, de certa forma,
a discussão sobre a leitura e escrita na Educação Infantil. No entanto, o impeachment da
presidenta Dilma Rousseff em 2016, resultou na ruptura das ações idealizadas no
projeto, isto é, o curso de formação de professores da Educação Infantil.
Ao invés disso, o material da coleção acabou sendo proposto no âmbito do
PNAIC que passava a contemplar a Educação Infantil, com a formação das professoras
da pré-escola, sem contemplar os profissionais das creches. Além disso, o que foi
realizado não atendeu a carga horária estimada para desenvolver um trabalho de
qualidade previsto para o uso da coleção.
Embora tenha havido grande fomento por parte do governo federal entre os anos
de 2013 a 2016, para uma política de leitura e escrita na Educação Infantil, a transição
de governos acabou impactando nos resultados do trabalho, interrompendo um processo
que vinha sendo realizado nestes anos.
A partir do que foi apresentado ao longo do trabalho, é possível perceber que a
implementação de políticas públicas estão susceptíveis a continuidades ou rupturas,
dependendo da perspectiva do governo que está em vigor. Nesse sentido, é mais do que
urgente, que se passe a realizar no Brasil, políticas de estado, em que ações sejam
instituídas, avaliadas e fortalecidas independente de partidos.
Este trabalho mostrou parte dos ganhos e perdas que o projeto Leitura e Escrita
na Educação Infantil teve com ações de fomento seguido de cortes orçamentais devido a
mudanças partidárias e o impacto negativo disso para a Educação Infantil no país.
Referências
BARBOSA. Maria Carmen Silveira. Práticas cotidianas na educação infantil - bases
para a reflexão sobre as orientações curriculares. Ministério da Educação. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. 2009.
BAPTISTA, Mônica Correia. A linguagem escrita e o direito à educação na primeira
infância. In: Anais. I Seminário Nacional: Currículo em Movimento. Perspectivas
Atuais: Belo Horizonte, 2010.

1733

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

BAPTISTA, Mônica Correia. Entrevista I. [maio 2019]. Entrevistadora: Eliane Costa
Brião. 2019. 1 arquivo mp4 (60 min). Entrevista concedida por Skype.
BAPTISTA, Mônica Correia. Entrevista II. [maio 2019]. Entrevistadora: Eliane Costa
Brião. 2019. 1 arquivo mp4 (48 min). Entrevista concedida por Skype.
BAPTISTA, Mônica Correia et al. Carta às colegas MIEIB. In: Movimento Interfóruns
de Educação Infantil do Brasil – MIEIB. Belo Horizonte, 2017.
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.
BRASIL. Ministério da Educação. Concelho Nacional de Educação. Câmara da
Educação Básica. Parecer nº 20/2009. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil. Brasília: MEC, CNE, CEB, 2009.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Documento orientador – 2017. Brasília: MEC,
SEB, 2017.
______. Curso de Formação Continuada sobre Leitura e Escrita na Educação
Infantil: orientações para a elaboração do material didático de cursos de formação de
professores da Educação Infantil sobre leitura e escrita. Belo Horizonte, 2015.
CELLARD, André. A análise documental. In: POUPART, Jean. et al. A pesquisa
qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2016.
DESLAURIERS, Jean-Pierre; KÉRISIT, Michèle. O delineamento de pesquisa
qualitativa. In: POUPART, Jean. et al. A pesquisa qualitativa: enfoques
epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Editora Vozes, 2016.
PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INAFNTIL. Belo Horizonte.
Disponível em:< http://www.projetoleituraescrita.com.br> Acesso em: mar 2019.
PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Relatório do SubProjeto a Leitura e a Escrita na Pesquisa em Educação Infantil: o estado do
conhecimento (1973-2013). Belo Horizonte, 2016.

O avançar de uma década da Lei 11.274/2006 no Brasil: o que apontam
os dados do INAF 2018?
Autora: Débora Carias Alves.
1734

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Mestranda do PPGE, da Universidade do Estado de Minas Gerais

As mudanças na educação brasileira partir do final do século XX, refletiram
significativamente no modo como o sistema de ensino do país passou a ser organizado
tanto em seus aspectos legais, quanto pedagógicos. Em uma sociedade cada vez mais
globalizada, com rápido acesso à informação e novas relações com o conhecimento, as
habilidades de ler e escrever assumiram um significado mais amplo (FERREIRO, 2001;
SOARES 2004,1998).
Considerando a importância da alfabetização para diminuição do fracasso
escolar, o presente artigo problematiza: De que modo a extensão do Ensino
Fundamental para nove anos impactou os níveis de alfabetismo dos jovens brasileiros
no somar de mais de uma década de vigência da Lei 11.274/2006?
Não obstante as pesquisas em ciências humanas assumam, em sua maioria, um
caráter qualitativo, este trabalho se estrutura a partir das duas abordagens, conquanto
haja questões educacionais que requerem uma análise quantitativa para terem sentido
completo (GATTI, 2004). Ao optarmos por esse caminho, cuidamos para que os dados
estatísticos recebessem tratamento devido, posto que o ―significado dos resultados é
dado pelo pesquisador em função de seu estofo teórico‖ (GATTI, 2004, p. 13).
Compreendemos a importância de fazermos análise criteriosa dos dados quantitativos e
da necessidade de que eles sejam articulados aos aspectos qualitativos abordados.
Assim, com o objetivo analisar os indicadores do INAF 2018, à luz do
cumprimento da Lei 11. 274/ 2006 este artigo organiza-se em três partes. A primeira
discute os conceitos alfabetização, letramento e a relação entre analfabetismo e
alfabetismo funcional. A segunda parte deste artigo apresenta e analisa dados apontados
pelo INAF – Indicador de Alfabetismo em face da ampliação dos anos de ensino
fundamental. A terceira seção faz um paralelo entre tempo e qualidade na alfabetização
evidenciando os conhecimentos pedagógicos necessários para o trabalho com crianças
de 6 anos, de modo coerente com as especificidades de seu desenvolvimento cognitivo.
A guisa de conclusão, o artigo une os sub-temas discutidos propondo a seguinte
reflexão: tornar-se-á a educação pública brasileira instrumento de justiça social aos que
dela dependem?

Confluência dos termos Letramento e Alfabetismo Funcional
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No Brasil, ao longo de quase sete décadas, o termo alfabetizado deixou de designar
aquele que é capaz de escrever próprio nome, para identificar a pessoa capaz de ler e
escrever um bilhete simples. Para Soares (2004), esta mudança de significado do termo
representou o início de uma caminhada em direção à compreensão do termo letramento.
Embora distintos, porém, indissociáveis, alfabetização constitui-se no ato de conduzir o
educando no processo de compreensão do sistema de escrita convencional, alfabético, e
por letramento, entendemos a capacidade de usar a língua escrita, em suas funções
sociais, de forma efetiva e competente. Para Tfouni (2010) e Soares (2004), a
congruência dos termos diferentes e complementares, caracteriza um processo que não
se finda. Eles se aprofundam à medida que o indivíduo avança em sua relação com as
práticas sociais de escrita e leitura.
Associados a esses dois conceitos, temos os termos analfabetismo e
alfabetismo funcional. Analfabetismo, expressão familiar, é definida pelo Novo
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa como ―estado ou condição de analfabeto‖ e
por analfabeto, compreendemos aquele que não sabe ler e escrever. Soares (2002),
aborda que:
Conhecemos bem e há muito, o ―estado ou condição de analfabeto‖,
que não é apenas o estado ou condição daquele que não dispões da
tecnologia do ler e do escrever: o analfabeto é aquele que não pode
exercer em toda a sua plenitude os seus direitos de cidadão, é aquele
que a sociedade marginaliza, é aquele que não tem acesso aos bens
culturais de sociedades letradas e mais que isso, grafocêntricas;
porque conhecemos bem, e há muito, esse ―estado de analfabeto‖,
sempre nos foi necessária uma palavra designá-lo, a conhecida e
corrente analfabetismo. (SOARES, 2002, p. 20 – grifo da autora).

As palavras da pesquisadora remetem-nos a questão recorrente, que é o quadro
de analfabetismo do Brasil. Em um resgate histórico de dados dos censos brasileiros,
vemos que, considerando a população de jovens e adultos, em 1940, o índice de
analfabetismo no país atingia proporções de 64,9 por cento. Três décadas à frente, essa
taxa caiu para 33,6 por cento. Em 2000, o índice diminuiu para 13,6 por cento
(MORAIS, 2012). A redução considerável dessas taxas deve-se principalmente à
crescente universalização do ensino, ocorrida entre essas décadas. Atualmente,
conforme apontam dados o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística330 (IBGE), o
330

Disponível em: http://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/21255-analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-2015> Acesso em:
10 jan.2019
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índice de analfabetismo entre pessoas acima de 15 anos, caiu de 7,2 por cento em
2016, para 7,0 por cento no ano de 2017. Entretanto, o índice de 6,5 por cento,
proposto pelo PNE para 2015 ainda não foi alcançado.
Embora o conceito de analfabetismo seja muito comum, o seu antônimo, alfabetismo,
não é muito familiarizado. Por alfabetismo o Novo Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa define ―estado ou qualidade de alfabetizado‖. Para Soares (2002), o fato de
alfabetismo não ter uso corrente na língua, contribuiu para o surgimento do termo
letramento. Em sua análise, lemos que
O que surpreende é que o substantivo que nega – analfabetismo se
forma como uso do prefixo grego a (n) -, que denota negação – seja
de uso corrente na língua, enquanto o substantivo que afirma –
alfabetismo – não seja usado. Da mesma forma, analfabeto, que
nega, é também palavra corrente, mas nem mesmo temos um
substantivo que afirme o seu contrário (já que alfabetizado nomeia
aquele que apenas aprendeu a ler e a escrever, não aquele que
adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da
escrita, incorporando as práticas sociais que a demandam). A
explicação não é difícil e ajuda a clarear o sentido de alfabetismo ou
letramento. (SOARES, 2002, p. 19 – grifos da autora)

A grande dimensão dos problemas históricos de analfabetismo no Brasil,
acabou por construir um contexto em que o uso dessa expressão tornou-se muito
familiarizado, resultando no obscurecimento de outra realidade tão grave quanto essa:
os baixos índices de alfabetismo ou letramento. Contudo, as transformações sociais
que envolveram o uso das práticas de escrita, já discutidas anteriormente, fizeram
emergir a necessidade de uma prática alfabetizadora que considerasse também essas
dimensões da língua.

A partir da compreensão do termo alfabetismo, originou-se o conceito de alfabetismo
funcional. Em 1978, a UNESCO passou a considerar esse termo e no Brasil, metas
educacionais foram estipuladas para aumento dos níveis de alfabetismo funcional de
cada país, considerando as particularidades do desenvolvimento socioeconômico
desses, como a mencionada meta proposta do PNE 2014-2024.
O caráter funcionalista do conceito suscitou debates em defesa de visões ideológicas
antagônicas, entre os que consideravam a alfabetização com vistas à qualificação da
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mão-de-obra, atendendo a necessidades econômicas, e aqueles que defendiam que a
função da alfabetização era atender aos interesses e necessidades da população mais
pobre e desfavorecida, como meio de promover a desestabilização do status quo social,
político, econômico e social (RIBEIRO, 1997).

Tendo como ponto de partida o entrelaçamento dos conceitos discutidos nessa seção, o
relatório mais recente do Índice de Alfabetismo Funcional (INAF, 2018) aponta
resultados que devem ser considerados na reflexão a qual propomos.

Implicações da Lei 11.274/2006 nos indicadores do INAF 2018

O Índice de Alfabetismo Funcional (INAF), é um estudo desenvolvido pela ONG Ação
Educativa e o Instituto Montenegro, desde 2011, que afere os índices de alfabetismo da
população de jovens e adultos de 15 a 64 anos. A leitura do documento INAF BRASIL 2018
Resultados Preliminares331, apresenta como intento do INAF a contribuição com a defesa dos
direitos educativos dos brasileiros, por meio da participação em ações que favorecem o
desenvolvimento da educação do Brasil. Ao explicitar a concepção de alfabetismo na qual se
ancora a pesquisa, o INAF afirma:

Alfabetismo é a capacidade de compreender e utilizar a informação
escrita e refletir sobre ela, um contínuo que abrange desde o
simples reconhecimento de elementos da linguagem escrita e dos
números até operações cognitivas mais complexas, que envolvem a
integração de informações textuais e dessas com os conhecimentos
e as visões de mundo aportadas pelo leitor. (INAF, 2018, p.4).

É possível perceber que a definição proposta é coerente com as teorizações de Soares
(2004, 2002), Tfouni (2010) e Ribeiro (2007, 1997), acerca de alfabetização, alfabetismo e
letramento. Desde a sua criação, em 2001, até a versão mais recente divulgada, em 2018, o
INAF sofreu modificações tanto em sua periodicidade/área de conhecimento abordada, quanto
na construção da matriz de proficiência que classifica os níveis demonstrados pelo público
participante. A tabela abaixo apresenta os níveis de proficiência que passaram a ser
considerados a partir de 2015:
331

Disponível em: http://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Inaf2018_Relat%C3%B3rioResultados-Preliminares_v08Ago2018.pdf Acesso em: 05 jan. 2019
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Tabela 1 – Escala de proficiência INAF a partir de 2015
Grupos
Analfabeto
(0 < x ≤ 50)

Rudimentar
(50 < x ≤ 95)

Elementar
(95 < x ≤ 119)

Intermediário
(119 < x ≤137)

Proficiente
(>137)

Escala especial para estudo Alfabetismo e mundo do trabalho
Corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples que
envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela consiga ler
números familiares (de telefone, preços etc.).
Localiza uma ou mais informações explícitas, expressas de forma literal, em
textos muito simples (calendários, tabelas simples, cartazes informativos)
compostos de sentenças ou palavras que exploram situações familiares do
cotidiano doméstico.
Compara, lê e escreve números familiares (horários, preços, cédulas/moedas,
telefone) identificando o maior/menor valor.
Resolve problemas simples do cotidiano envolvendo operações matemáticas
elementares (com ou sem uso da calculadora) ou estabelecendo relações
entre grandezas e unidades de medida.
Reconhece sinais de pontuação (vírgula, exclamação, interrogação etc.) pelo
nome ou função.
Seleciona uma ou mais unidades de informação, observando certas
condições, em textos diversos de extensão média realizando pequenas
inferências.
Resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do
milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle (total de uma
compra, troco, valor de prestações sem juros).
Compara ou relaciona informações numéricas ou textuais expressas em
gráficos ou tabelas simples, envolvendo situações de contexto cotidiano
doméstico ou social.
Reconhece significado de representação gráfica de direção e/ou sentido de
uma grandeza (valores negativos, valores anteriores ou abaixo daquele
tomado como referência).
Localiza informação expressa de forma literal em textos diversos
(jornalístico e/ou científico) realizando pequenas inferências.
Resolve problemas envolvendo operações matemáticas mais complexas
(cálculo de porcentagens e proporções) da ordem dos milhões, que exigem
critérios de seleção de informações, elaboração e controle em situações
diversas (valor total de compras, cálculos de juros simples, medidas de área
e escalas);
Interpreta e elabora síntese de textos diversos (narrativos, jornalísticos,
científicos), relacionando regras com casos particulares com o
reconhecimento de evidências e argumentos e confrontando a moral da
história com sua própria opinião ou senso comum.
Reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou
sinais de pontuação.
Elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição ou
argumentação) com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o
posicionamento ou estilo do autor do texto.
Interpreta tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis,
compreendendo elementos que caracterizam certos modos de representação
de informação quantitativa (escolha do intervalo, escala, sistema de medidas
ou padrões de comparação) reconhecendo efeitos de sentido (ênfases,
distorções, tendências, projeções).
Resolve situações-problema relativos a tarefas de contextos diversos, que
envolvem diversas etapas de
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planejamento, controle e elaboração, que exigem retomada de resultados
parciais e o uso de inferências.

Fonte: INAF, 2018, p.21

A leitura da Tabela 1 nos permite compreender as habilidades que caracterizam
cada nível de alfabetismo e dos pontos de cortes que fazem a distinção entre eles,
baseados nos itens das avaliações aplicadas. Assim, podemos inferir que os
participantes classificados dentro dos níveis de maior pontuação da tabela, não só
demonstram domínio das habilidades referentes ao grupo em que pertencem, mas que
manifestam desenvolvidas e acumuladas as habilidades dos níveis inferiores.
A relação entre os dados revelados pelo INAF e a Lei 11.724/2006 mostra-se
importante, pois, os jovens entre 15 e 18 anos que participaram da edição de 2018 da
pesquisa, há aproximados 10 anos, quando a Lei entrou em vigor332, eram justamente
as crianças que na ocasião, haviam completado seis anos, portanto, primeiro grupo de
estudantes que receberam influência direta da ampliação do tempo de curso da segunda
etapa da Educação Básica, e por conseqüência, maior tempo para a alfabetização.
Assim, os resultados do INAF 2018, nos permitem uma visão dos possíveis reflexos
sociais da mudança de marco temporal para ingresso no Ensino Fundamental.
Além de trazer indicadores dentro de grupos sociais específicos, a última
edição da pesquisa permite uma comparação entre os resultados obtidos nas
publicações ocorridas entre os anos 2001 a 2018, como vemos:
Tabela 2 - Níveis de alfabetismo no Brasil conforme o Inaf (2001-2018)
Nível

2002
2003
2000

2003
2004
2001

2004
2005
2002

2007

2009

2011

2015

2018

BASE

2001
2002
2000

2002

2002

2002

2002

2002

Analfabeto

12%

13%

12%

11%

9%

7%

6%

4%

8%

Rudimentar

27%

26%

26%

26%

25%

20%

21%

23%

22%

332

Ressalvadas as diferenças de implantação do EF de nove anos em cada estado, considerando o prazo
legal permitido. Sabe-se que a Lei não passou a vigorar em todos os estados no mesmo ano. Os entes
federativos tiveram prazo até 2010 para começarem a matricular as crianças de seis anos no EF. Para
informações
do
ano
de
ampliação
do
EF
em
cada
estado,
acesse:
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33412-ensino-fundamental-de-nove-anos>
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Elementar

28%

29%

30%

31%

32%

35%

37%

42%

34%

Intermediário

20%

21%

21%

21%

21%

27%

25%

23%

25%

Proficiente

12%

12%

12%

12%

13%

11%

11%

8%

12%

Total2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Analfabeto
Funcional*

39%

39%

37%

37%

34%

27%

27%

27%

29%

Funcionalmente 61%
Alfabetizados*

61%

63%

63%

66%

73%

73%

73%

71%

Fonte: INAF, 2018, p. 8 333
Os índices apontados pelo INAF ao longo dos anos de suas edições mostram
que o percentual de analfabetos caiu de 12% entre 2001 e 2002 para 4% em 2015,
conquanto em 2018, tenha havido um crescimento desse percentual para 8%,
contrariando a inflexão demonstrada nas pesquisas anteriores. É possível
percebermos também uma queda de dez pontos percentuais no número de indivíduos
que se classificam no grupo de analfabetos funcionais no intervalo entre 2001 e 2018,
tendo variado de 39% em 2001, para 29% em 2018, após um período de seis anos de
estabilização na marca de 27% entre 2009 e 2015.
Em 2018, portanto, a pesquisa indica que 3 a cada 10 cidadãos ainda compõem
o grupo de analfabetos funcionais nos Brasil. Em contrapartida, verificamos um
aumento na percentagem da população considerada funcionalmente alfabetizada de
61% em 2001 para 73% em 2009. Este índice manteve-se inalterado até 2015, tendo
uma alternância de 2% negativos em 2018, quando o número de alfabetizados
funcionalmente diminuiu para 71%.
Os resultados apontados na pesquisa de 2018 parecem sugerir que a ampliação
no tempo destinado a etapa de alfabetização da Educação Básica, o 1º Ciclo possa ter
sido pouco eficiente dentro seu objetivo, entretanto, ressaltamos que essa não é uma
análise conclusiva. Apesar da elevação de 4% para 8%, entre 2015 e 2018, no número
de analfabetos, o INAF demonstra crescimento nos níveis intermediário, de 23% para
25%, e proficiente, de 8% para 12%. A respeito da caracterização da amostra de
2018, que totaliza 2002 pessoas, o INAF especifica:

333

O critério de arredondamento das frações dos resultados permite percentuais totais diferentes da soma
dos números arredondados.
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A amostra investigada para esta edição do Inaf 2018 é
proporcionalmente distribuída conforme a população brasileira na
faixa etária estudada: 43% vivem na região Sudeste, 27% no Nordeste,
15% no Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste. As mulheres
representam 52% e os homens, 48%. Quanto à faixa etária, 24% têm
entre 15 e 24 anos, 23% de 25 a 34, 31% entre 35 e 49 anos e 23%
entre 50 até 64 anos. Em termos educacionais, 37% declararam estar
cursando ou ter cursado os anos iniciais ou finais do Ensino
Fundamental, 40% o Ensino Médio e 17% a educação superior.
(INAF, 2018, p. 9)

Tomando por referência os critérios faixa etária e escolarização que a amostra
indica e analisando-os à luz da Lei 11.724/2006, o INAF/2018 sinaliza uma questão
preocupante para as metas educacionais do país: os 37% que declararam estar cursando
ou terem concluído apenas os anos inicias ou finais do Ensino Fundamental, não
receberam o ensino dessa etapa da educação em idade regular ou a podem ter cursado
com a relação idade/série distorcida, considerando que a idade ideal para a conclusão do
Ensino Fundamental é 14 anos.
Por meio da análise dos indicadores, este artigo focaliza aspectos de nível de
escolaridade e faixa etária, por representarem maior aproximação com o perfil dos
estudantes impactados pela ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, ou seja,
crianças que ingressaram no Ensino Fundamental a partir de 2006.

Analisando os dados da pesquisa, propomos um novo recorte, apresentado na
Tabela 3, em que, a partir dos resultados que o INAF indica, relacionamos o número
de indivíduos que declararam estar cursando ou terem concluído o Ensino Médio aos
indivíduos com faixa etária entre 15 a 24 anos.

Tabela 3 – Índice de Alfabetismo – Ensino Médio e Faixa Etária de 15 e 24 anos
Ensino Médio Faixa Etária
15 a 24 anos
Total 796
475
1%
1%
Analfabeto
12%
11%
Rudimentar
42%
37%
Elementar
33%
35%
Intermediário
12%
16%
Proficiente
Analfabetos Funcionais
13%
12%
Alfabetizados Funcionais 87%
88%
1742

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INAF 2018.

Tais dados permitem-nos analisar o nível de alfabetismo apresentado por jovens que
ainda estão em curso ou que concluíram o Ensino Médio. Desconsiderando situações
que favorecem a distorção idade-série, como reprovação ou evasão escolar, os
estudantes que ingressaram no 1º Ano/9 em 2006 concluíram Ensino Médio em 2017.

Tendo como referência o ano de 2009, quando, segundo dados do Censo Escolar de
2009, 92% dos municípios brasileiros já ofertavam o Ensino Fundamental de nove anos,
sabemos que os jovens que cursaram o Ensino Fundamental em idade regular o
concluíram em 2017, tendo iniciado o curso do Ensino Médio em 2018. Isso posto, é
plausível vincularmos os resultados apontados pelo INAF 2018, ao desempenho dos
estudantes que foram favorecidos pela ampliação do tempo destinado a alfabetização no
Ensino Fundamental e consequentemente, que possam ter tido seu aprendizado
implicado por políticas educacionais que abrangeram esse segmento a partir do ano de
2006.
Os dados da Tabela 3 demonstram que o percentual de analfabetos entre os que
atingiram o Ensino Médio e os jovens entre 15 e 24 anos é baixo, sendo de 1%.
Entretanto, a soma dos considerados analfabetos e com nível rudimentar ainda
ultrapassa 12%, sendo esse grupo considerado analfabeto funcional.
Observa-se que, dentre os estudantes do Ensino Médio, os resultados dos índices
diminuem nos níveis rudimentar e elementar e aumentam nos níveis intermediário e
proficiente, se comparados com os índices daqueles dentro da faixa etária de 15 a 24
anos.
Dentre os considerados alfabetizados funcionalmente, a maior parte do grupo
encontra-se nos níveis elementar e intermediário: 75% dos estudantes do Ensino Médio
e 72% dos que possuem entre 15 e 24 anos. Dentre os jovens dessa faixa etária, 16%
foram considerados proficientes pelo INAF 2018.
Tendo em vista a relação possível entre os 796 estudantes do Ensino Médio ou
que já o concluíram e os 475 indivíduos com idade entre 15 e 24 anos, a pesquisa indica
que a grande maioria dos jovens é considerada alfabetizada funcionalmente, 88%. Esse
percentual é significativamente superior ao índice apontado pelo grupo que tem entre 50
e 64 anos, também reportado na pesquisa.
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Esse cenário pode estar relacionado à melhoria no acesso e à reestruturação da
Educação Básica ao longo das décadas. Não obstante, os 13% de analfabetos funcionais
que chegam ao Ensino Médio ainda são um grupo muito numeroso, sinalizando uma
necessidade da melhora na qualidade da educação oferecida. Sendo assim, é relevante
refletirmos sobre os princípios pedagógicos que acompanharam a ampliação do tempo
para a alfabetização e se houveram políticas públicas desenvolvidas para que o
alfabetismo funcional fosse uma realidade possível para os jovens brasileiros.

Tempo e qualidade na alfabetização

A possibilidade do ingresso das crianças de seis anos no Ensino Fundamental foi
objeto de problematizações no contexto de implementação da Lei 11.274/06 e ainda
hoje permanece em discussão por acadêmicos e profissionais da educação. O dualismo
tempo e escolarização se faz presente na história da educação brasileira em diferentes
facetas. Seja quanto ao período de escolaridade básica obrigatória ou no que se refere à
idade referência para ingresso no Ensino Fundamental, seja no número de dias letivos e
horas anuais mínimas de estudos ou ainda na jornada diária escolar, sabe-se que o
tempo, dentre outros aspectos que envolvem a organização escolar, não é neutro. Ele
traz consigo perspectivas pedagógicas, econômicas, políticas, culturais e sociais
(CAVALIERI, 2007).
Para Soares (2017), estabelecer que a etapa de alfabetização inicia-se aos seis
anos é uma ―questão mal colocada, porque desconsidera que a criança já chega a
instituições educativas em pleno processo de alfabetização e letramento‖ (SOARES,
2017, p.342). Teóricos do desenvolvimento infantil e sua relação com o aprendizado da
língua escrita afirmam que, seja na perspectiva semiótica (VYGOTSKY, 1989,1984;
LURIA, 2006, 1992), ou na visão psicogenética (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985), ou
ainda na perspectiva fonológica (GENTRY, 2007), a criança chega à escola em
determinada fase de desenvolvimento que já apresenta relação com a língua escrita.
Cabe à escola dar prosseguimento a esse processo de forma sistemática, com
método e intenção pedagógica clara, mantendo a compreensão de que a data de término
do 1º ciclo deve ser vista como um tempo em que à criança deve ser oferecidas
condições para ela tenha consolidado competências básicas de leitura e escrita. Este
tempo, portanto, deve configurar-se em uma responsabilidade atribuída aos sistemas de
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ensino, e não como um limite ao desenvolvimento cognitivo infantil (SOARES, 2017;
BAPTISTA; MACIEL; MONTEIRO, 2009).
Indo ao encontro das mudanças sociais e no modo como a educação passou a ser
considerada no final do século XX (SAVIANI, 2007), a proposta de ampliação do
Ensino Fundamental para nove anos tornou-se meta no Brasil com o PNE 2001-2011,
com ―duas intenções que são: oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no
período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema
de ensino, as crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade‖
(BRASIL, 2004).
Ampliar o ensino fundamental para nove anos constituiu-se numa estratégia no
combate ao fracasso escolar e a exclusão que historicamente se configurou no Brasil,
entretanto, a busca pela qualidade e pela equidade nos processos de ensino são
fundamentais para que a ampliação não acabe por instaurar ―exclusão pelo interior‖ em
que, embora os alunos tenham acesso a mais tempo para aprender, ainda assim, eles
fracassem (BOUERDIEU, 1998). Para tanto, não basta somente aumentar o tempo
obrigatório de formação escolar, mas sim, criar condições para que o trabalho com
crianças de seis anos no Ensino Fundamental seja bem construído, pautado no respeito
às especificidades desta etapa do desenvolvimento infantil e considerar as múltiplas
dimensões educativas que são necessárias nesse período (BAPTISTA, MACIEL,
MONTEIRO, 2009).

Considerações Finais

Embora marcadas por embates políticos e ideológicos, a escolarização básica
constituída como direito público subjetivo, as políticas de valorização do profissional
docente, e o crescimento de pesquisas que buscam aferir a qualidade da educação têm
favorecido a elevação do nível de alfabetismo dos estudantes, como indicam a pesquisa
do INAF (2018). No entanto, nossos índices ainda são insatisfatórios se comparados aos
dos países mais desenvolvidos e também com outros da América Latina. Apesar dos
progressos, ainda há muito a ser feito em prol da educação e da alfabetização no Brasil.

A maior atenção proposta à formação dos professores alfabetizadores parece ter sido
impulsionada por duas lógicas principais: o papel central do professor frente às
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mudanças tecnológicas, sociais e econômicas que se configuram no contexto da
sociedade contemporânea, e o suposto despreparo docente do sistema público de ensino
de incidir sobre os baixos níveis de aprendizagem e desempenho dos alunos menos
favorecidos socialmente. Essas duas perspectivas que envolvem a atuação do professor
brasileiro favoreceram o desenvolvimento de políticas públicas educacionais que
embora tenham sido de proveito, ainda se mostram insuficientes diante dos desafios
vivenciados no processo de ensino-aprendizagem do Brasil. Essa realidade pode ser
comprovada pelo fato de algumas metas estabelecidas para a educação no PNE 20142024 ainda parecerem longe de ser atingidas.

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, destinando mais tempo
para o ciclo de alfabetização, vem ao encontro das pesquisas que demonstram que a
aprendizagem do sistema de escrita alfabética e das competências que apresentam uma
pessoa letrada, não se consolidam ao mesmo tempo em todas as crianças. Antes, cada
criança se alfabetiza dentro de um tempo próprio, e sua compreensão da escrita da
língua e habilidades de leitura e compreensão se aprofundam à medida que ela é exposta
a diversas situações de aprendizagem, em contato com diferentes tipos de textos, de
forma mediada, por meio de atividades individuais e em colaboração com seus pares.

No Brasil, o entendimento da importância de oportunizar a todas as crianças
maior tempo para alfabetização e da necessidade de maiores investimentos na formação
docente, desencadeou a implementação de políticas educacionais com vistas a atender a
mudança que se estabeleceu pela Lei 11.274/2006. Sabe-se, porém, que promover a
democratização do ensino, em que os ideais de igualdade e equidade se materializem em
acesso, permanência e condições de estudos a todos os alunos, independentemente de
sua classe social, não se vincula apenas à legitimação de maior tempo para a
alfabetização ou em programas de formação docente.

Embora a preocupação com a qualidade da alfabetização no país seja pauta recorrente
das ações políticas, o que se verifica é a necessidade reformas estruturais, que envolvem
aspectos políticos, econômicos, culturais, sociais e educacionais ,os quais,
historicamente acabaram por reforçar as desigualdades, num ciclo de avanços e
retrocessos em ações do Estado. Hoje, ao iniciarmos 2019, muitos membros da
comunidade acadêmica e educadores posicionam-se em defesa da continuidade de um
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trabalho de alfabetização que preserve o pluralismo de ideias, e pela articulação entre a
multiplicidade de métodos que devem ser empregados pela eficácia da alfabetização.

Espera-se que o trabalho desenvolvido por meio das políticas públicas para
alfabetização do país não seja descontinuado, pois oportunizar a criança uma
aprendizagem crítica da língua escrita requer mais que a escolha de determinado método
de alfabetização. Um cidadão alfabetizado funcionalmente mostra-se proficiente no uso
ativo desse instrumento de comunicação nas mais diversas situações da vida em
sociedade, seja demonstrando pleno domínio da norma culta de escrita, da capacidade
de interpretação de diferentes textos e no poder de argumentação. Acredita-se que pela
coexistência dessas três facetas que abarcam a alfabetização e o letramento seja possível
o alcance da efetiva democratização do ensino e a promoção de mais justiça social, fins
de toda política pública educacional.
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Cadernos Pedagógicos: (Des) Orientador do trabalho docente no
município do Rio de Janeiro?

Jefferson Willian Silva da Conceição
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Elaine Constant Pereira de Souza
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Resumo: O presente trabalho tem por intuito compreender as possíveis interferências
dos Cadernos Pedagógicos no cotidiano das escolas municipais do Rio de Janeiro, em
especial nas turmas de alfabetização (1º ao 3º ano do ensino fundamental). Ademais, o
estudo analisa como a implementação destes materiais apostilados interfere ou não na
autonomia dos professores. Por fim, a pesquisa aborda de maneira breve as concepções
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de avaliação adotadas pela Secretaria Municipal de Educação do Estado do Rio de
Janeiro.
Palavras-chave: Material didático. Avaliação. Alfabetização.

1.

Introdução
A educação, ao longo dos anos, vem modificando-se ora com um olhar voltado

para o sistema educacional, através da criação de políticas públicas que procuram
―melhorar‖ o desempenho da educação, ora com o foco no processo de aprendizagem
do aluno, contudo, tais modificações sempre buscam a almejada ―qualidade‖
educacional. Pode-se observar cenário atual da educação brasileira possui como ênfase a
valorização do rendimento escolar.
Tal assertiva pode ser constatada no Plano Nacional de Educação (PNE 20142024)

334

, que aponta a necessidade de o Sistema Nacional de Avaliação da Educação

Básica produzir ―indicadores‖ que irão mensurar a qualidade educacional, como o de
rendimento escolar. O indicador de rendimento escolar presente no PNE encontra-se
voltado à elaboração de índices para que ocorra a avaliação da qualidade na Educação
Básica, em especial, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 335.
As instituições de ensino da rede pública vêm sofrendo cada vez mais com a
interferência de inúmeros fatores externos como o ranking produzidos pelo IDEB, visto
que resultados podem subjugar a autonomia das escolas e de professores das escolas
públicas. Para Cunha (2011, p.585) ―a débil autonomia do campo educacional brasileiro
propicia a intervenção de forças externas a ele‖, que podem ser consideradas de caráter
ideológico e/ou econômico.
A fim de ilustrar estas forças destacamos o papel das avaliações em larga escola
(ou avaliações externas) que assumindo como fomentadoras dos índices utilizados como
referências para qualidade da educação no nosso país. Essas avaliações propiciam a
disseminação de uma ―cultura do desempenho‖, estabelecendo mudanças na relação
334

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

335

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) criado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, em 2007, foi formulado para medir a qualidade do
aprendizado em âmbito nacional. Uma vez que funciona como um indicador nacional, pois possibilita o
monitoramento da qualidade da Educação. E, o mesmo, é calculado a partir de dois componentes: a taxa
de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenhos em exames padronizados aplicados pelo
INEP. As médias de desempenho utilizadas para o cálculo são as da Prova Brasil (para escolas e
municípios) e as do SAEB (para o Ideb dos estados e nacional). Informações retiradas do site,
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb. Acesso em 06/06/2019.
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entre Estado e os sistemas públicos de ensino e, consequentemente, com os professores
das escolas públicas.
A mudança entre Estado e Escola proporciona inúmeros conflitos, pois as
avaliações externas favorecem a criação de hierarquias em uma rede municipal sendo
estas consideras como poderosos instrumentos de poder. Tal fato se amplia e consolida
com a divulgar rankings, tanto pelo o Ministério da Educação, como pelas Secretarias
de Ensino, proporcionando um sentimento de competitividade entre as escolas de uma
mesma rede de ensino.
Posto isto, tais fatores conduzem à necessidade de análises sobre os parâmetros
utilizados para ―medir‖ o sucesso de um determinado sistema de ensino, pois cada
Secretaria Municipal de Educação criará formas bem específicas para lidar com as
avaliações externas. No caso da cidade do Rio de Janeiro, alvo de análise deste trabalho,
vem-se elaborando materiais didáticos próprios, os chamados Cadernos Pedagógicos336
para intervir nos resultados dos alunos nas avaliações em larga escala, tanto produzidas
pela própria rede como no desempenho da Prova Brasil 337.
Assim, o presente trabalho tem por objetivo compreender as possíveis
interferências de materiais didáticos produzidos pela Secretaria Municipal de Educação
do Rio de Janeiro (SME/RJ), os Cadernos Pedagógicos, aparato do sistema apostilado,
no cotidiano das escolas da rede municipal. Neste momento, cabe destacar, que a
presente pesquisa teve início no ano de 2017 e encontra-se em fase de finalização.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é de cunho
qualitativo, visto que de acordo com Canen (2003), a escolha por esta metodologia deve
levar em consideração algumas características, tais como:
a rejeição a modelos quantitativos de pesquisa, [...] a rejeição à ideia
de ‗neutralidade‘ do pesquisador, [...] a ênfase na interpretação e na
compreensão das motivações, culturas, valores, ideologias, crenças e
sentimentos que movem os sujeitos; [...] a coleta de dados

336

Neste estudo, considerarei a forma de apresentação dos cadernos presente no site da Secretaria de
Educação do Rio de Janeiro. Consultar: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo – Acesso em:
16/03/2019
337
A Prova Brasil é uma das avaliações prevista pelo SAEB. Denomina-se Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar - Anresc (também chamada de "Prova Brasil"). Trata-se de uma avaliação
censitária envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas
públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino
ministrado nas escolas públicas. Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20
alunos matriculados nas séries/anos avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente
federativo. Consultar: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc
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predominantemente descritivos e [...] a abordagem indutiva [...] (p.
226).

Ademais, a pesquisa se debruça na análise de microprocessos, estudando as
relações individuais e grupais. Dito isto, destacamos que a pesquisa realizada se apoiou
no estudo teórico-empírico, uma vez que, para Ludorf (2004), pode ser classificada
como um estudo que ―além da pesquisa bibliográfica, é realizado um trabalho de
campo‖ (p. 47).
Considerando, como Bourdieu (2008), que o campo pode ser caracterizado como
um microcosmo que se encontra inserido no macrocosmo, se constitui um espaço social
total, porque que ―cada campo possui regras do jogo e desafios específicos irredutíveis
às regras do jogo ou aos desafios dos outros campos‖ (CATANI, 2011, p.192), torna-se
possível comparar o campo científico a um espaço de luta. Neste sentido, os dominantes
e dominados, de acordo com suas forças distintas e seguindo as regras próprias do
campo, disputam a posse de algum ―lucro simbólico‖. Sendo assim, os campos são
lugares de relações de forças que acabam resultando em tendências imanentes com
inúmeras probabilidades objetivas. Tal fato proporciona que no campo nem tudo é
possível e, igualmente, impossível em determinados momentos.
Lahire (2002, p.47) salienta que o ―campo possui uma autonomia relativa; as
lutas que nele ocorrem têm uma lógica interna, mas o seu resultado nas lutas [...]
externas ao campo pesa fortemente sobre a questão das relações de força internas‖. Isto
evidencia que os atores sociais atuantes do campo apresentam uma trajetória social, seu
habitus, o que propicia a criação de hierarquias, contudo, é possível afirmar que tal
estrutura é um estado na qual se leva em consideração a força entre os atores sociais
engajados na luta, podendo ser de dentro ou fora.
De posse destas informações, a escolha pela utilização de um campo, no qual o
objeto central da pesquisa é a análise de materiais didáticos para o ciclo de
alfabetização, produzidos pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, os
Cadernos Pedagógicos, permite a compreensão das lutas travadas no campo, em
especial, educacional. Sendo assim, a escolha pela metodologia qualitativa possibilita a
análise do microcosmo, como uma escola pública, dentro das orientações oficiais, como
macrocosmo geral, a Secretaria Municipal de Educação.
A análise dos dados obtidos no decorrer da pesquisa se pautará na concepção
defendida por Bardin (1977), visto que a autora considera a análise de conteúdos como
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um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas de inúmeras formas tendo por base os
objetivos da pesquisa. Sendo assim, frente às opções de técnicas inerentes a análise
categorial, para o melhor desenvolvimento deste trabalho foi escolhido à análise
temática.
Ainda de acordo com a autora, as categorias utilizadas na análise temática são os
temas, que podem ser compreendidos como ―unidade de significação, que se libertam
naturalmente de um texto analisado, segundo critérios relativos à teoria que serve de
guia à leitura‖ (p.105). Dessa maneira, as categorias utilizadas como norteadoras desta
pesquisa são: materiais didáticos, autonomia e avaliação.

2.

Cadernos pedagógicos e avaliação em debate
O cenário atual da educação nas escolas públicas vem se modificando ao longo

dos anos e, com isso, mostra-se cada vez mais como um espaço passível às
interferências externas. Para Cunha (2011), o campo educacional, devido a sua falta de
autonomia, encontra-se propenso às forças externas a ele. O autor destaca duas vertentes
de pressões externas presentes no âmbito da educação: a econômica e a ideológica.
Sendo assim, este trabalho se baseará nestas vertentes, uma vez que com ambas pode-se
ajudar na compreensão da ―heteronomia do campo educacional‖ (p.585).
Estas influências vêm sob a afirmação da busca pela tão almejada ―qualidade‖
da educação. Posto isto, apresenta-se a importância de se analisar as políticas
educacionais, pois somente assim torna-se possível compreender o atual papel do
professor. Para Oliveira (2004), os professores são, em geral, considerados os principais
responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema no contexto atual de
reformas educacionais e de uma nova regulação educativa. Diante das variadas funções
que a escola pública assume, estes profissionais encontram-se, muitas vezes, diante da
necessidade de responder às exigências que estão para além de sua formação, o que
acarreta a ―desprofissionalização docente‖ (p.1136).
Tendo em vista as mudanças e interferências, em especial as sofridas ocorridas
na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, foi constatado o desenvolvimento de
uma proposta que objetivava um currículo unificado, no qual, busca criar a percepção
de uma unidade dentro da universalidade existente nas escolas dessa rede de ensino.
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Esta constatação encontra eco na fala da ex-secretária de educação do município
do Rio de Janeiro Claudia Costin338 em sua apresentação no seminário ―Educação:
como garantir a eficiência do ensino em regiões metropolitanas‖339, promovido pela
Fundação BRAVA e a Fundação iFHC340:

A questão central pra redes [de ensino] que estão muito atrasadas
como é o caso do Brasil, pois nós somos o 53º lugar no PISA, e o Rio
não é diferente [...] nesse sentido, é [preciso] ter um currículo claro, é
centralizar [os conteúdos], sim. Então, a primeira coisa que fizemos,
parece óbvia, mas não é a coisa que todas as redes estão fazendo, foi
um currículo municipal muito claro (COSTIN, 2012a) 341.

Torna-se exequível compreender que esse novo currículo explicitado na fala da
ex-secretária, que encontra-se vigente até o momento nas instituições municipais do Rio
de Janeiro, busca uma homogeneidade de conteúdos presentes no cotidiano dos alunos
matriculados e, para conseguir tal ação, foram desenvolvidos materiais didáticos
próprios, pela Secretaria Municipal de Educação, chamados de Cadernos Pedagógicos.
Frente ao exposto, esta pesquisa se propõe a realizar algumas reflexões acerca
das possíveis intenções que corroboram para a inserção de materiais didáticos gerados
pela SME/RJ

342

para o cotidiano escolar. Ademais, é importante considerar a

perspectiva crítica como uma possibilidade de compreensão sobre as transformações
educacionais, uma vez que estas sugerem mudanças para os professores frente à esta
338

Graduada em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV). Mestre em Economia Aplicada à Educação e Doutora em
Administração, ambos pela EAESP/FGV. Foi professora na UNICAMP, na Fundação Getúlio Vargas, na
FIA-USP e atuou na Universidade de Québec, como professora visitante, no Mestrado em Administração
Pública, de 2007 a 2008. Por dois anos, foi Gerente de Políticas Públicas e Combate à Pobreza para a
América Latino no Banco Mundial. Foi vice-presidente executiva da Fundação Victor Civita, organização
que procura melhorar a qualidade da Educação no país. Atuou como Secretária da Cultura no estado de
São Paulo. Foi Ministra de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, Secretária de
Planejamento e Avaliação do Ministério da Economia e Secretária-Adjunta de Previdência Complementar
no Ministério da Previdência. Foi Secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, no período de
2009 a 2014. No momento, atua como Diretora Global de Educação do Banco Mundial (Bird), órgão
ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).
339
A Fundação BRAVA e a Fundação iFHC promoveram um ciclo de seminários, sob o título de ―As
grandes cidades brasileiras: identificando problemas, buscando soluções‖. Foram oito seminários
temáticos, entre estes o ―Educação: como garantir a eficiência do ensino em regiões metropolitanas‖, que
contou com acadêmicos e gestores públicos, onde foi proposto discutir os desafios e as práticas de gestão
pública nas grandes cidades. Estes seminários ocorreram entre março e outubro de 2012, nas cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
340

Convém ressaltar que a sigla inicia com letra minúscula. Consultar: http://www.ifhc.org.br – Acesso
em: 14/03/2019
341
342

Consultar: https://www.youtube.com/watch?v=9z9bylYdluU – Acesso em: 02/06/2019
Para fins de leitura, a partir deste ponto utilizarei a sigla SME/RJ.
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nova realidade, já que a escolha da Secretaria não leva em consideração a realidade dos
alunos no desenvolvimento destes materiais. Contudo, questionamos como utilizar um
currículo único para as turmas de alfabetização? Há de ser levado em consideração as
múltiplas possibilidades do processo de ensino e aprendizagem para as crianças na
alfabetização.
Neste sentido, a igualdade referendada pela escola democrática e republicana
manifesta-se em maior parte na oportunidade de acesso dos alunos do que nas condições
de permanência num processo social e inclusivo, pois se torna fundamental que os
indivíduos apresentam determinadas qualificações para lidar com os conhecimentos
escolares, tal como ocorre a necessidade de identificar-se com a instituição. De acordo
com Bourdieu e Passeron (1975), este processo ocorre ao fato de que
Nada é mais adequado do que o exame para inspirar a todos o
reconhecimento da legitimidade dos veredictos escolares e das
hierarquias sociais que legitimam, já que ele conduz aquele que é
eliminado a se identificar com aqueles que malogram, permitindo aos
que são eleitos entre um pequeno número de elegíveis ver em sua
eleição a comprovação de um mérito ou de um ‗dom‘ que em qualquer
lugar levaria a que fossem preferidos a todos os outros (p.171).

Fato este que expõe que os ―exames‖ tragam significados, os quais permitem
que os agentes sociais se situem em um determinado espaço social. Sendo assim, eles
representam instrumentos pedagógicos que fazem parte de um conjunto de práticas
docentes e se constituem em relações de poder no âmbito da sala de aula.
Deste modo, é possível compreender como se cria um capital cultural
intitucionalizado (BOURDIEU, 1998), em que a universalização da escola possibilitou
o acesso a uma difusão democrática do conhecimento e, da mesma forma, permitiu a
formação de hierarquias sociais fundadas nas lógicas da distinção social. Para o autor
(op.cit), mesmo com a criação de hierarquias, os segmentos populares (dominados) não
se encontram destituídos de recursos que os possibilitem a participar de lutas simbólicas
pelo poder, pelo contrário, a distribuição desigual do capital cultural estimula o conflito.
Fato que gera a imposição, pelas classes letradas e dominantes, da cultura dita como
legítima, e ela precisa ser constantemente valorizada por um conjunto de estratégias
(controle dos conteúdos, exames de seleção, diplomas etc.) para sua consagração e
reconhecimento de todos (BOURDIEU, 1998).
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2.1.
A busca pela almejada qualidade nos Cadernos Pedagógicos: breve
elucidação sobre os conhecimentos pedagógicos
Considerando as limitações do presente trabalho será realizada uma breve análise
da implementação dos materiais didáticos próprios, a partir de 2009, uma vez que estes
recursos ainda são frequentes e serão utilizados por tempo indeterminado pela rede
municipal carioca.
O Caderno Pedagógico, no município do Rio de Janeiro, obteve sua gênese na
necessidade de ―realfabetizar‖ o elevado quantitativo de alunos que não havia se
apropriado devidamente do processo de leitura e escrita, assim sendo considerados
―analfabetos funcionais‖, uma vez que a ex-secretária municipal de educação do Rio de
Janeiro, Claudia Costin, no início de 2009 realizou ―uma avaliação em toda a rede para
ter um diagnóstico da educação no Rio de Janeiro‖

343

. Fato passível de ser observado

na notícia publicada pela Folha de S. Paulo, em 10/03/2009, no qual apresenta a
realização, por parte dos alunos da rede municipal do Rio, de uma prova de português, a
qual possuía o intuito de identificar ―aqueles alunos que leem, mas não entendem‖, para
que eles pudessem passar por um ―novo processo de alfabetização‖.
Este dia ficou denominado como o ―Dia D da educação carioca‖, pois segundo a
Claudia Costin, os testes, realizados pelos alunos das escolas públicas do Rio, fazem
―parte do processo de qualificação do ensino na cidade‖. De posse dos resultados destas
avaliações, Costin344 afirma que foi constatado a presença de ―28.000 ‗analfabetos
funcionais‘ matriculados ativamente no 4°, 5° e 6° ano do ensino fundamental na rede
em 2009, o que equivale a 14% dos alunos da rede‖.
Contudo, na fala da ex-secretária de educação do município do Rio de Janeiro,
não foi abordado a questão sobre a alfabetização, bem como a criação de políticas
públicas voltadas para as crianças de 6 a 8 anos, matriculadas nos três primeiros anos do
ensino fundamental, o chamado ciclo de infância.
Neste ínterim, retomamos o debate sobre a avaliação de proficiência, visto que foi
constatada uma correlação entre os cadernos pedagógicos e as avaliações em larga
343

Claudia Costin no Seminário ―Educação: como garantir a eficiência do ensino em regiões
metropolitanas‖, promovido pela Fundação BRAVA e a Fundação iFHC. Consultar em:
https://www.youtube.com/watch? – Acesso em: 05/01/2015
344

Apresentação da Claudia Costin no 4° Seminário ―Líderes em gestão escolar‖ promovido pela
Fundação Lemann. Consultar em: https://www.youtube.com– Acesso em: 10/01/2015
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escola (ou avaliações externas) no município carioca. Observou-se que muitas
secretarias de educação criaram meios para ―melhorar‖ o seu rendimento frente às
avaliações externas e a SME/RJ não fez diferente, pois adotou uma centralidade baseada
na regulação pela avaliação.
Para Afonso (2000), o interesse demonstrado pela avaliação externa, por parte dos
governos neoliberais, foi intensificado a partir dos anos 1980, pois o ―Estado vem
adoptando um ethos competitivo, passando a admitir a lógica do mercado, através da
importação para o domínio público de modelos de gestão privada, com ênfases nos
resultados ou produtos dos sistemas educativos‖ (p.49). O Estado relegou determinadas
atribuições de provedor, se tornando assim o fiscalizador e avaliador. Assim, adotando o
conceito de ―Estado Avaliador‖, observa-se uma quebra da autonomia docente no
município, visto que os professores se tornaram executores de avaliações unificadas.
Cabe destacar que corroboramos coma a ideia de que as avaliações externas não
podem ser consideradas avaliações e sim exames, visto que para ―efetivamente ser
avaliação, implica que seja qualitativa, pois que avaliação significa atribuir valor‖
(LUCKESI, 2014, p.31).
A adoção dos sistemas apostilados de ensino que apresentam sua origem nos
cursos pré-vestibular, pelas instituições privadas consiste, basicamente, na tentativa de
controle, uma vez que substitui os livros didáticos por ―um conjunto de materiais,
principalmente, publicações consumíveis (apostilas), de modo que cada aula esteja
preparada para os professores‖ (CUNHA, 2011, p.601). Todavia, diferentemente das
instituições privadas, a rede pública de ensino, estes materiais representam um meio de
melhorar seus índices nas avaliações externas.
Todavia, concordamos com Freitas (2012), quando o autor apresenta que

não há essa relação unívoca entre nota alta e qualidade de ensino,
especialmente se pensarmos que a nota é um produto de testes em
apenas duas disciplinas (português e matemática), quando muito
incluiria ciências, e a educação não se reduz apenas a um processo
cognitivo, centrado nestas três disciplinas. É muito mais ampla,
pretende desenvolver a criatividade, a afetividade, a formação
corporal, ou seja, há dimensões outras que não se limitam às provas de
português, matemática e ciências (p. 9).

Então, torna-se possível entender, que o centro da política adotada pela SME/RJ
está calcado no desempenho individual de alunos e professores, importando mais a
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avaliação sistemática, somente o domínio de determinados conhecimentos prédeterminados pelas instâncias administrativas e na capacidade dos professores para
ensiná-los. Dessa forma, a regulação das escolas públicas se dá por meio de acordos
temporários, em que as políticas educacionais parecem garantir o monitoramento das
escolas com a avaliação escolar.
Nesse sentido, o material didático próprio da SME/RJ apareceu para ―estruturar
a rotina e o ambiente de sala de aula, assim como lidar com os problemas de
desempenho dos alunos nas áreas de Português e Matemática‖ (CONSTANT; GOMES,
2014, p.225-226). Costin345 afirma que os Cadernos Pedagógicos surgiram ―como
material, inicialmente, só para o reforço escolar, portanto, só com questões‖, entretanto,
a Secretaria ―chegou à conclusão que [poderiam ter] Cadernos Pedagógicos de todas as
disciplinas e todos organizados de acordo com nosso currículo unificado‖.
No decorrer da pesquisa, constatamos que as avaliações externas modificam a
lógica da seleção dos conteúdos programáticos, pois passam a eleger determinados
conhecimentos, considerados como mais importantes para a escolarização do aluno e,
consequentemente, eles serão cobrados em avaliações externas.
Retomando o debate sobre o processo de adequação dos conhecimentos
escolares às avaliações externas e analisando a partir da concepção crítica, referente aos
estudos de currículo, Apple (1995) afirma que o currículo representa a seleção de
determinados conteúdos que refletem as relações de poder existentes na sociedade.
Sendo assim, torna-se possível observar que as avaliações externas condicionam a
seleção dos conteúdos e os Cadernos Pedagógicos propiciam a organização de tais
conteúdos que constituirão o ―conhecimento escolar‖.
Debruçando na literatura de campo, referente aos estudos dos materiais
didáticos, pode-se salientar o trabalho realizado por Gvirtz et al. (2002 apud Constant;
Gomes, 2014) no qual é destacado que a organização dos conteúdos presentes nos
materiais didáticos são resultados de políticas curriculares, desenhadas para formar um
perfil cultural específico na população. Neste sentido, os Cadernos Pedagógicos podem
representar um meio de padronização e homogeneização dos conteúdos presentes no
cotidiano escolar da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.
A política curricular adotada pela Secretaria Municipal do Rio expõe
características que ressaltam o ensino linear, no qual é preconizada a homogeneização,
345

Conforme a nota anterior.
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por meio dos conteúdos, assim, é buscado o controle e a mensuração da aprendizagem
no município e, para tal ação, os Cadernos Pedagógicos definem o conteúdo a ser
ensinado e, posteriormente, avaliado.
Desta forma, a avaliação não é mais compreendida como uma ação pedagógica,
mas sim como uma produção curricular que demarca o saber que os alunos matriculados
nesta rede precisam deter. Para isto são utilizadas as provas bimestrais sistematizadas
pela Secretária Municipal de Educação do Rio, uma vez que elas pretendem ―amarrar‖ o
trabalho pedagógico, não apenas pela utilização dos Cadernos Pedagógicos, mas por
considerar a política de ranking e premiação adotada pela SME/RJ.
Ainda acerca do debate sobre a avaliação e sua correlação com os cadernos
pedagógicos, em 2010, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, estabeleceu
diretrizes para a avaliação escolar na rede, por meio da Resolução n° 1.078 de 27 de
maio, no qual apresenta os parâmetros a serem adotados pelos professores para a
aprovação ou reprovação de seus alunos, que é o critério do ―conceito global‖, como se
pode observar a seguir:
Art. 2º A avaliação do processo de desenvolvimento e aprendizagem
dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Programa de
Educação de Jovens e Adultos – PEJA – deverá ser expressa por meio
de um conceito global, definido pela Secretaria Municipal de
Educação (SME), o qual determinará, ao final do ano letivo, a
aprovação ou reprovação do aluno.
§ 1º O conceito global considerará as avaliações dos professores, os
resultados nas provas bimestrais e o aspecto formativo do
desenvolvimento do aluno (SME, 2010).

Ainda, de acordo com a referida Resolução, para a atribuição do conceito global
é preciso seguir os seguintes aspectos:
I - Muito Bom (MB): atingiu os objetivos propostos para o período,
não tendo necessitado de atividades específicas de recuperação
paralela;
II - Bom (B): atingiu os objetivos propostos para o período, com
participação eventual em atividades específicas de recuperação
paralela;
III- Regular (R): atingiu parcialmente os objetivos propostos para o
período, necessitando, constantemente, de recuperação paralela, com
novas e diferenciadas atividades;
IV – Insuficiente (I): após a recuperação paralela, não atingiu os
objetivos mínimos propostos para o período. (SME, 2010)
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Vale destacar que a Resolução supra foi revogada, contudo, a Resolução n°
1.123 de 24 de maio de 2011, que a revogou não apresentou modificações no texto
original.
O referido documento ainda em vigor evidencia a percepção da SME/RJ acerca
do papel da avaliação no contexto escolar atual, pois ao adotar o ―conceito global‖ os
professores se veem obrigados a considerar o desempenho dos alunos em provas
estandardizadas enviadas a nível central que não observam as particularidades de cada
uma das escolas da rede. Fato que supõe que a atual política de educação está
distanciando a autonomia na perspectiva pedagógica e sobre o cotidiano escolar de
professores e alunos, sob o discurso de melhorar a ―qualidade‖ através de modelos
prescritivo, como a adoção de Cadernos Pedagógicos, Provas Bimestrais e o IDERIO.
Vale destacar, que a SME/RJ insere o ―conceito global‖ no boletim escolar dos alunos
e, com isso, as crianças levam essas notas para o resto de suas vidas.

3.

Os cadernos pedagógicos e a autonomia docente
A adoção dos Cadernos Pedagógicos, pela Secretaria Municipal de Educação do

Rio de Janeiro, implicou na perda de uma parte do controle sobre as decisões, de âmbito
educacional, presentes no cotidiano do docente, visto que a escolha da SME/RJ
evidencia uma cultura que tem por base o desempenho nas avaliações externas. Esta
lógica suscita numa maior facilidade de monitoramento por parte do Estado e este
monitoramento permite que o Estado atue profundamente nas culturas, práticas e
subjetividades inerentes à escola.
A melhoria da qualidade do ensino público e dos índices de desempenho dos
alunos nas avaliações externas pode ser elucidada através das transformações políticas e
pedagógicas no campo educacional. Para Carvalho e Costa (2008), devido ao processo
de municipalização, iniciado com a Constituição Federal do 1988, os municípios
assumiram os investimentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com um
objetivo de melhorar a qualidade da educação nos municípios. Sendo assim, este
movimento de transferência para os municípios da responsabilidade sobre a educação,
propiciou que as Secretarias Municipais de Educação iniciassem um processo de busca
por alternativas para garantir um bom desempenho. Neste ínterim, surgiram às empresas
oferecendo para os municípios, seus sistemas apostolados de ensino e, como afirma
Cunha (2011), deu-se "ao encontro dessa oferta, caminhou uma demanda ávida".
(p.601)
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À entrada dos sistemas apostilados na rede pública de ensino foi estabelecida
uma relação entre o público e o privado e, de acordo com Adrião et al. (2009), esta pode
se tratar de uma estratégia do setor privado para ampliar o seu mercado, em compasso,
os municípios transferem algumas de suas responsabilidades com a educação para a
iniciativa privada, ou seja, ocorre uma transferência do conhecimento escolar. De
acordo ainda com os autores (op.cit), ao adotar estes ―sistemas‖ a rede pública de ensino
assume os seguintes aspectos: a fragilidade pedagógica e conceitual dos materiais; o
duplo pagamento por um mesmo serviço; e a padronização e homogeneização dos
conteúdos escolares como parâmetro para a qualidade.
Considerando as limitações do presente texto optou-se em focar apenas no
aspecto acerca da ―fragilidade pedagógica e conceitual dos materiais‖, pois ainda de
acordo om os autores (op.cit), tal fato pode ser observado ―vista a frequência com que
Comissões Parlamentares de Inquérito de Câmaras Municipais, os especialistas em
educação ou o Ministério Público‖ (ADRIÃO et al., 2009, p. 808) são chamados para
aferir a qualidades destes materiais adquiridos pelas redes municipais.
Ademais, este fator pode ser originário da necessidade das empresas
fornecedoras procurarem meios de diminuir os custos da produção dos materiais e assim
não formarem comissões pedagógicas para analisarem a qualidade das apostilas
produzidas. Assim sendo, estes ―sistemas‖ produzidos, com um menor custo, são
elaborados para não fazer frente àqueles presentes nas escolas conveniadas e assim,
perpetuar o senso comum de que instituições privadas são exemplos de qualidade.
Desta forma, os sistemas apostilados de ensino se constituindo como um fator
imprescindível, sob a ótica das políticas educacionais, para os processos de ensinoaprendizagem. Em posse desta análise, pode-se constatar que isto resulta num problema:
a presença deste material didático parece direcionar o trabalho docente, negligenciando
os saberes pedagógicos criados nas salas de aulas e silenciando a voz dos professores,
visto que é imposto a estes profissionais determinadas formas de percepção sobre o
conhecimento, o transformado em uma ―verdade absoluta‖.

4.

Algumas considerações
A ênfase apresentada pela Secretaria para os conteúdos, os indicadores

mensuráveis e ao discurso de encontrar soluções técnicas para atender às necessidades
educacionais dos alunos evidenciam algumas marcas presentes no discurso neoliberal,
visto que estes aspectos demonstram a presença reguladora do Estado no âmbito
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educacional. De acordo com Araújo (2007) a regulação por meio de materiais didáticos
e pelas avaliações externas apresenta-se como uma medida fundamental ―para
promoção de quase mercados no setor educacional, combinando regulação do estado e
introdução da lógica do mercado no domínio público‖ (p.25).
Desta forma, as avaliações externas permitem a ampliação das formas de
controle do Estado sobre o currículo e as formas de regulação do sistema educacional
como também regulam os recursos utilizados nesta área, como os materiais didáticos.
Para Afonso (2000) o Estado ao adotar a perspectiva de Estado Avaliador evidencia a
lógica da responsabilização do professor, uma vez que são utilizados os resultados
obtidos através de testes estandardizados para definir a qualidade educacional e, com
isso, são ratificados os mecanismos de controle abraçados pelo Estado.
Giroux (1997) defende a possibilidade dos professores se tornarem ―intelectuais
transformadores‖. Para o autor os professores precisam se engajar no debate e na
investigação, pois assim podem adquirir posturas críticas comprometidas com a
liberdade individual e social dos sujeitos. Neste sentido, a importância da autonomia
profissional dos professores.
Ademais, constatou-se que a utilização destes materiais didáticos propicia uma
modificação no trabalho dos professores do município do Rio de Janeiro, pois estes
desconsideram a história das escolas visando apenas à melhoria nos índices de medem a
qualidade no país. Com bases em estatísticas rasas, as políticas adotadas pela SME/RJ,
buscavam ranquear as instituições municipais com critérios unificados para realidades
totalmente distintas, uma vez que a rede possui 1.680 escolas, fato que reflete a
heterogeneidade da cidade, considerando as diferentes áreas que caracterizam a cidade
do Rio de Janeiro.
Com isso, ao estabelecer metas de desempenhos para as escolas, a Secretaria
apresenta sua preocupação maior com os índices do que propriamente com o processo
de aprendizagem dos alunos. Contreras (2002) afirma que os professores vêm sofrendo
com o atual processo de proletarização, pois se encontram marcados pela deterioração
das condições de trabalho em razão da subtração progressiva de determinados aspectos
que norteiam o trabalho dos professores como a perda do controle e da capacidade de
decidir sobre seu próprio trabalho.
Os Cadernos Pedagógicos adotados como material didático para todas as
instituições escolares municipais do Rio de Janeiro cerceiam a capacidade dos
professores de definir e executar ações sobre seu próprio trabalho, dado que ao escolher
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trabalhar com sistemas apostilados de ensino a Secretaria Municipal de Educação do
Rio de Janeiro assume que os professores não são capazes de elaborar o seu próprio
material didático-pedagógico e, assim, delibera pela determinação de qual currículo será
adotado pelas escolas.
Essa assertiva traz a debate uma questão de suma importância: a necessidade de
haver interferência de técnicos externos à escola para desenvolver atividades, inerentes
ao ofício docente, como a seleção, a organização e o planejamento das atividades a
serem realizadas nas escolas, em todos os anos do Ensino Fundamental. Uma vez que
transparece a ideia de que os professores atuantes na rede municipal necessitam de ter
um material que os apoiem ou, até mesmo, direcionem o seu trabalho em sala de aula.
Sendo assim, recaímos na questão da autonomia docente, visto que ela se
encontra muito sacrificada devido ao festival de reformas que, a cada dia, modificam o
cotidiano escolar e tais reformas são pensadas sem que os professores sejam envolvidos
e consultados. Para Ball (2002, p.19), ―as tecnologias políticas de mercado, gestão e
performatividade não deixam espaço para um ser ético autônomo ou colectivo‖. Desta
forma, é possível compreender que o ato de ensinar e a subjetividade presente na
educação vêm modificando-se dentro da visão de gestão e controle assumidos pela
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
Contudo, torna-se fundamental colocar o professor no centro das reformar, como
autor e protagonista, pois ele é um profissional capaz e merece receber das autoridades
educacionais, dos estudantes, das famílias e de toda a sociedade a consideração,
confiança e apoio que tanto merecem.
Como Moreira (2013) salienta, o reconhecimento dos professores como
profissionais se dá através de ―salários condignos, recursos e condições adequadas de
trabalho, formação inicial e continuada de qualidade, [...] tempo para o planejamento e o
desenvolvimento das atividades, assim como o tratamento respeitoso‖ (p.91). Mais uma
vez, vale ressaltar que o professor é preciso ser compreendido como um intelectual,
capaz de refletir acerca de sua prática e a melhorar para proporcionar um processo pleno
de ensino-aprendizagem em seus alunos.
Nesse sentindo, não faz sentido o professor ser visto, pelas autoridades
educacionais, como um técnico que executa o que agentes alheios à educação
conceberam. Como também não pode ser responsabilizado pelo fracasso do sistema
educacional do país, visto que a crise na educação não se resolve com: o aumento da
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regulação das escolas; com avaliações externas; com o ranking de escolas; e muito
menos com o estímulo a competitividade entre as instituições de ensino.
Para se ter ―qualidade‖ na educação parece fundamental sair da lógica do
controle para uma lógica que foque na aprendizagem, pois assim os professores terão
autonomia para realizar seu trabalho da melhor maneira e empenho com a docência,
como também pode ampliar o compromisso com a escola pública.
Por tudo o que foi dito, este trabalho visou compreender as possíveis
interferências da implementação dos Cadernos no cotidiano escolar, deixando como
brechas para outros estudos acerca das análises sobre como a avaliação encontra-se
presente no cotidiano escolar, pois é perceptível observar um hibridismo de concepções
acerca da avaliação.
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Políticas de alfabetização: desdobramentos para a Educação Infantil e
o Ensino Fundamental
Teina Nascimento Lopes
Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP
SEDUC/SEMED
Agência Financiadora: CAPES
Resumo: O presente estudo situa-se no campo de uma pesquisa de Doutorado, em andamento,
vinculada ao PPGE da Universidade Metodista de Piracicaba-SP. O objetivo está em discutir as
políticas públicas de alfabetização e seus desdobramentos para a Educação Infantil (EI) e o
Ensino Fundamental (EF), bem como, problematizar o campo teórico engajado em discutir a
alfabetização. As indagações constituem-se à medida que os contextos teórico/prático se
entrelaçam na tentativa de desvelar e interpelar a realidade vivenciada, a preocupação de fundo
é – Quais as contribuições das políticas de alfabetização e seus impactos na promoção da
alfabetização? Desse modo, a investigação busca articular as nuances da alfabetização
problematizando suas tensões e fragilidades e implicações destas para a 1ª etapa da Educação
Básica e EF. Os resultados parciais apontam que o cenário desenhado pelos indicadores da
Política Nacional de Avaliação, tem potencializado e fomentado as Políticas de Alfabetização e
promovido contextos de preparação das crianças na pré-escola.

Palavras-chave: Políticas de Alfabetização. Educação Infantil. Ensino Fundamental

Introdução
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O viés para a investigação e problematização dos dados neste estudo estará em
discutir as Políticas de Alfabetização (PA) e seus desdobramentos para a Educação
Infantil (EI). Os objetivos delineados a priores são: investigar a implantação e
implementação das políticas públicas de alfabetização no estado de Mato Grosso,
sobretudo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e os impactos
para a Educação Infantil (EI) e Ensino Fundamental (EF).
Problematizar acerca das implicações das políticas de alfabetização no contexto
educacional contemporâneo. Vimos as políticas de alfabetização, a exemplo do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), programa de alfabetização
instituído no ano de 2012 ser implantado e implementado com o objetivo de assegurar a
alfabetização a todas as crianças até os 08 anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino
Fundamental (EF), além de contribuir com a alfabetização em Língua Portuguesa e
Matemática, com foco nos três primeiros anos do EF, ofertado a todos os professores
alfabetizadores das escolas públicas brasileiras.
Esse tipo de programa que constitui o bojo das políticas de alfabetização, surge
para resolver os problemas de não aprendizagem de leitura e escrita e muito
recentemente observamos os desdobramentos destes para a EI, com a instituição do
PNAIC para os professores da Pré-escola. Nesse sentido, observa-se que a preocupação
em alfabetizar tem motivado a implantação de programas de alfabetização na EI e o
PNAIC, instituído para os professores de pré-escola em 2017, denotou o foco na
alfabetização.
Observa-se nas políticas educacionais a preocupação em antecipar a
alfabetização das crianças, o documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
prevê a alfabetização das crianças, determinando que ao final dos sete anos de idade, ou
seja, aqueles que estão cursando o 2º ano do Ensino Fundamental estejam alfabetizados
ao concluir este ano de escolarização. Nesse bojo vimos a política de alfabetização
estender-se à Educação Infantil.
Desse modo, o PNAIC está delimitado como foco para investigação aqui, uma
vez que este se circunscreve neste âmbito das políticas de alfabetização, visto que a
formação oferecida aos professores a partir desta política visa os resultados em
alfabetização.
Minha atuação enquanto professora de Língua Portuguesa (LP) atuando nos anos
finais do EF da rede pública do estado de Mato Grosso e de Educação Infantil na Rede
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Municipal de Rondonópolis-MT constitui a motivação inicial dessa investigação.
Vivenciamos nos espaços de discussão de professores os problemas relacionados aos
educandos não alfabetizados, este tem sido apontado pelos professores da área de LP
como sendo o principal ponto de tensão de não aprendizagem. Tem-se encontrado cada
vez mais dificuldade em problematizar com os alunos os conteúdos clássicos da
disciplina, uma vez que os alunos não possuem o domínio da leitura e da escrita ainda
construídos, sendo estas habilidades fundamentais no percurso escolar. Nesse contexto,
vivencia-se no cotidiano do Ensino Fundamental a não aprendizagem dos conteúdos
clássicos da disciplina de Língua Portuguesa por parte dos alunos não alfabetizados, que
avançam até o 9º ano do EF.
O cenário aventado acima constitui o mote para a investigação aqui proposta,
desse modo, é inevitável não discutir nesse contexto de pesquisa as Políticas de
Avaliação (PAV), uma vez que estas denotam os indicadores de leitura e escrita, que
consequentemente motivam as políticas de alfabetização a serem instituídas. Ainda que
o foco da investigação não estivesse em discutir os indicadores de qualidade,
compreende-se que um estudo dessa natureza nos levará a investigar os indicadores
postulados pelas avaliações nacionais: PROVA ANA, Provinha Brasil e Prova Brasil,
estas materializam-se com o objetivo de obter indicadores para a classificação das
crianças. Nesse sentido, as políticas de alfabetização estão diretamente vinculadas aos
resultados dessas avaliações externas.
Visto que os estudantes do ensino fundamental passam pela realização destas
provas, que tem como foco a leitura e escrita e o cálculo matemático. São estas
avaliações externas que evidenciam os problemas enfrentados no âmbito da
alfabetização, a exemplo da proficiência em Língua Portuguesa observado na Prova
Brasil. À medida que vão surgindo programas voltados para a alfabetização,
consequência das políticas que estabelecem metas para alfabetizar as crianças até os 08
anos de idade, a exemplo do Plano Nacional de Educação (PNE), emergem no cenário
educacional das políticas de avaliação novos elementos a serem considerados e
mensurados com o propósito de explicitar a qualidade da educação no Brasil.
A pesquisa percorrerá esses contornos a priori e buscará desvelar as implicações
dessas políticas ao contexto educacional da Educação Infantil e Ensino Fundamental, no
estado de Mato Grosso.

1 Panorama das políticas de alfabetização
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As pesquisas de SOARES (2000), MORTATTI (2004) e KLEIMAN (2006) têm
demonstrado que a alfabetização nas últimas décadas vem se constituindo como
demanda social importante, dada suas implicações para a política econômica. Deste
modo a urgência em realizar estudos e pesquisas, que possam contribuir para a melhoria
desse cenário.
O contexto da democratização da educação anuncia o acesso à escolarização,
com permanência e garantia de aprendizagem, no entanto, atender a estas demandas têm
sido o grande desafio para os sistemas de ensino e a motivação para as políticas
educacionais. Estes são desafios postos aos contextos educacionais que por muitos anos
vem se constituindo marcadamente por uma história de exclusão e segregação cultural.
A concepção distinta de alfabetização e letramento moveram as políticas de
alfabetização e formação de professores alfabetizadores em diferentes momentos
históricos.
Diversas ciências, a exemplo da Linguística, da Psicologia e da Pedagogia,
trouxeram contribuições fundantes ao complexo universo da leitura e da escrita.
Segundo Soares (2007), os métodos destinados à aquisição da língua escrita nos anos 70
davam conta de uma discussão de que o processo de escrita era simplesmente a
transcrição da fala, nesse sentido, a ação de aquisição da escrita partia do princípio de
que havia a necessidade de preparação, ou seja, as crianças passavam por um período de
―treinamento‖ de habilidades, que se configuravam no campo dos pré-requisitos
necessários, principalmente nas operações motoras, que eram determinantes para a
etapa posterior.
Já nos anos 80, as pesquisas com relevância nos processos mentais emergem
com os estudos sobre a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Ana
Teberosky (1985). Esses estudos concebiam o fenômeno da escrita como atividades
complexas, logo, o sujeito enquanto ser inteligente, que construía significados a
partir das relações de interações com o outro mais experiente, com o objeto e com o
meio social. Nesse novo cenário os estudos e investigações acerca da leitura e escrita
encontraram um campo fecundo para novos olhares, contemplando os processos
cognitivos.
Certamente que a ação de ler e escrever não são determinações simples, mas se
entrelaçam em relações complexas. Alfabetizar não é simplesmente ler e escrever,
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mas, sobretudo, possibilitar caminhos para que o sujeito internalize um conjunto de
instrumentos de modo que possa utilizá-los na construção de novos conhecimentos,
pois o processo de escrita incide em principalmente construir significados.
Sobre o sentido e a lógica nos processos de leitura e escrita, KLEIMAN (2006,
p.20) afirma que as práticas de letramento vão além da cultura escrita, a autora, porém,
considera a escola como sendo ―[...] a mais importante das agências de letramento.‖ As
instituições de ensino são as responsáveis por introduzir formalmente o sujeito no
mundo da escrita, entretanto, a escola, segundo a autora, preocupa-se com apenas uma
prática de letramento, a alfabetização, enquanto as práticas sociais ocupam lugares
secundários no espaço escolar.
As práticas de letramento diferem da alfabetização, no sentido de que o sujeito
pode possuir estratégias de letramento na oralidade, mesmo sem ser alfabetizado. Isto
acontece quando ele estabelece uma relação entre o que é dito e o texto escrito, mesmo
sem saber ler e escrever ele poderá compreender na oralidade aquilo que em algum
momento foi vivenciado nos grupos sociais do cotidiano. São as vivências e relações
estabelecidas com os grupos sociais, que possibilitarão as situações de letramento nas
mais diferentes questões e permitirão que estas passem a ter significado e características
da oralidade letrada, quando houver a possibilidade de se articular essas características
nas atividades do cotidiano.
Ler e escrever não são atividades inversas, mas intrínsecas uma à outra; serão
sempre práticas de interação com o sujeito, pois estarão ladeadas pelas trocas e convívio
social, elas não são involuntárias, autônomas e solitárias, porém, dotadas de sentido,
intenção, emoção e pautadas nas relações sociais. O letramento é definido por alguns
autores como um conjunto de práticas sociais. KLEIMAN (2006, p.19), afirma que,

As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de
prática social segundo a qual o letramento era definido, e segundo a
qual os sujeitos eram classificados ao longo da dicotomia alfabetizado
ou não-alfabetizado, passam a ser, em função dessa definição, apenas
um tipo de prática _ de fato, dominante _ que desenvolve alguns tipos
de habilidades, mas não outros, e que determina uma forma de utilizar
o conhecimento sobre a escrita.

Portanto, as práticas sociais concebidas pela escola deverão permear a
aprendizagem da escrita enquanto foco central, bem como os demais fatos sociais
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vivenciados pelas crianças nas mais diferentes instâncias devem permanecer no centro
do processo pedagógico.

1.1 Alguns desdobramentos das políticas educacionais para a Educação Infantil e
o Ensino Fundamental

Nosso interesse em olhar para as políticas de alfabetização e investigá-las,
sobretudo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e os impactos e
desdobramentos para a Educação Infantil (EI) e Ensino Fundamental (EF), forma aqui a
tessitura para a pesquisa, de modo a investigar o PNAIC enquanto uma política de
alfabetização que, visando responder a um problema observado no Ensino Fundamental
tem impactado a Educação Infantil.
O cenário a ser investigado discutirá as políticas de alfabetização no bojo das
políticas educacionais, especialmente àquelas que impactaram em reformulações no
campo da EI e EF, a exemplo da Lei Complementar 11.114/2005, que trata da matrícula
das crianças de seis anos ao Ensino Fundamental. A partir deste ato legal, as crianças
dessa idade que então pertenciam à Educação Infantil passam a ser matriculadas no 1º
ano do Ensino Fundamental. Outro marco legal que instituiu mudanças significativas
nessas duas etapas foi a Lei Complementar 11.274/2006, que ampliou o Ensino
Fundamental para nove anos, compreendendo a idade de ingresso os seis anos e
quatorze anos para o término do 9º ano.
Estas foram medidas legais que exigiram uma nova organização curricular e
política na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. A primeira etapa da Educação
Básica passa a atender crianças de zero a cinco anos, sendo zero a três, a creche e quatro
e cinco anos a pré-escola, que com a Emenda Constitucional (EC) 59/2009 e mais tarde
com a Lei Complementar nº 12.796/2013 (BRASIL, 2013), torna-se obrigatória. Com a
antecipação do ensino obrigatório, a pré-escola vive, então, um processo de
reorganização

em meio a tensões e desafios como a falta de financiamento,

considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Educação
Básica (FUNDEB/2007), passa a atender minimamente às demandas desta etapa; a
fragilidade na formação inicial das professoras que atuam na creche e pré-escola; um
currículo que oscila em momentos de cuidado em oposição a contextos educacionais;
estruturas e materiais pedagógicos não coerentes com as necessidades básicas para o
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desenvolvimento das crianças em um coletivo infantil considerando uma demanda
latente de prepará-las para o ingresso ao Ensino Fundamental.
Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), no ano de 2014 foram aferidos melhores resultados nos índices
de alfabetização no Brasil, uma vez que a taxa de analfabetismo caiu de 8,7 no ano de
2012 para 8,3 em 2013. Segundo dados mapeados pela Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) e divulgadas em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a taxa de analfabetismo vem caindo lentamente, de acordo com os
dados o Brasil tinha no ano passado aproximadamente 11,8 milhões de analfabetos, os
dados aferem para um percentual de 7,2% do conjunto de crianças e adolescentes de até
15 anos ou mais. Apesar do destaque na melhoria dos índices, a alfabetização,
especialmente nos anos iniciais, continua a ser pauta de críticas da sociedade, interesse
dos pesquisadores desta área e uma demanda premente dos professores alfabetizadores.
Neste contexto, nos interessamos em investigar as políticas públicas de
alfabetização no estado de Mato Grosso, sobretudo o Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC) e os impactos para a Educação Infantil (EI) e Ensino
Fundamental (EF). Diante desse objetivo institui-se a tríade para a investigação:
políticas de alfabetização, impactos destas políticas na Educação Infantil e Ensino
Fundamental, o que consequentemente nos levará a discutir os indicadores de leitura e
escrita apontados nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental pelas políticas de
avaliação nacional.

2 Dados de alfabetização em proficiência de leitura e escrita: Prova Brasil,
Provinha Brasil e Prova ANA

A Prova Brasil é parte integrante do Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), esta avaliação ocorre a cada dois anos em todas as escolas públicas brasileiras,
com estudantes do 5º e do 9º ano do ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.
Especialmente em 2015 ocorreu a aplicação desta prova como amostra, com os alunos
das escolas privadas matriculados no Ensino Fundamental e alunos do 3º ano do Ensino
Médio.
Os dados abaixo apontam a proficiência em Língua Portuguesa (leitura e escrita)
na Prova Brasil 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, no
período de 2005 a 2015. Observa-se nos últimos dez anos um crescimento pouco
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acentuado nos resultados do 5º ano do Ensino Fundamental, do mesmo modo pode-se
observar um resultado mais tímido para os dados do 9º ano do Ensino Fundamental. Já
no Ensino Médio denota-se um crescimento dos indicadores nos anos 2007 e 2009, uma
permanência dos resultados em 2011 seguido de um decréscimo de cinco pontos no ano
de 2013 e em 2015 um crescimento de três pontos.

Gráfico 1 – Resultados SAEB 2005-2015- Língua Portuguesa - Dados
INEP 2015
De acordo com os resultados da Prova Brasil para o 5º ano do Ensino
Fundamental o estado de Mato Grosso apresenta um acréscimo na proficiência de
Língua Portuguesa considerando os resultados de 2013 e 2015, observa-se um
crescimento de 14 pontos neste período. Segundo os resultados apresentados em Língua
Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental, em Mato Grosso, denota-se um
crescimento de apenas 7 pontos considerando as avaliações aplicadas em 2013 e 2015.
Este cenário acena para a elaboração de políticas de alfabetização de modo a
obter melhores indicadores de alfabetização, leitura e escrita no âmbito do Ensino
Fundamental e Médio. É justamente a dificuldade em alfabetizar os educandos na idade
certa, que motiva esse tipo de política, que tem como mote a melhoria dos indicadores
de leitura e escrita na Educação Básica.
Portanto, a política de alfabetização no ensino fundamental nutre-se pelo cenário
dos alunos com dificuldades em leitura e escrita nos anos finais do ensino fundamental
e Ensino Médio, deste modo uma série de políticas vem sendo implementadas com o
objetivo de resolver essas questões.
A Provinha Brasil é um instrumento de avaliação que compõe o Sistema
Nacional de Avaliação na Educação Básica – SAEB, sua primeira edição ocorreu no
ano de 2008, para as escolas públicas aplicarem com as crianças do 2º ano do Ensino
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Fundamental, recomenda-se sua aplicação no início e ao término do 2º ano de modo a
oportunizar um diagnóstico que permita conhecer os níveis de alfabetização das
crianças. É um instrumento utilizado para monitorar as habilidades de alfabetização e
Matemática, foi instituída como um instrumento pedagógico sem fins classificatórios,
visa contribuir com as redes de modo a informar sobre os processos de alfabetização
para que estas possam redimensionar o currículo e orientar trabalho pedagógico do
professor. É opcional adesão das Redes de Ensino a essa avaliação, bem como o
cronograma de aplicação compete às secretarias de educação se organizarem conforme
seus calendários letivos.
A Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA foi instituída na política nacional
de avaliação a partir do ano de 2013, com objetivo de diagnosticar a eficiência da
alfabetização dos educandos matriculados nos três primeiros anos do Ensino
Fundamental. Esta avaliação nasce com o PNAIC, foi aplicada pela primeira vez em
todo o território nacional no ano de 2013, chamada de aplicação-piloto. A 2ª aplicação
ocorreu no ano de 2014 e a última em 2016. Fizeram a prova os estudantes matriculados
no 3º ano do Ensino Fundamental, em escolas públicas. Na aplicação-piloto (2013) a
prova continha vinte questões de Língua Portuguesa e vinte de matemática; em 2014 e
2016 as provas contemplavam vinte questões de Língua Portuguesa, três de produção
escrita e vinte de matemática.
Abaixo estão os dados da proficiência em leitura apontados pelos resultados da
Prova ANA de 2013.

Gráfico 2 – Resultados Prova ANA 2013 - Dados INEP 2013
Os indicadores estão organizados em níveis sendo que no Nível 1 (elementar) o
aluno deverá ler palavras com duas, três ou mais sílabas, com estruturas canônicas a
partir das imagens apresentadas; o Nível 2 (básico) além das habilidades anteriores o
educando deve identificar a finalidade do texto (convite, cartaz, receita, bilhete),
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localizar informação explicita no texto, identificar o assunto do texto, inferir o assunto
de um cartaz; Nível 3 (adequado) dominar as habilidades dos níveis anteriores deve
inferir o assunto de texto de divulgação científica à criança, localizar informação
explicita apresentada no meio ou final do texto, identificar pronome pessoal do caso
reto, inferir relação de causa e consequência em gêneros literários, inferir sentidos em
textos verbais e não verbais, reconhecer a linguagem figurada em gêneros literários;
Nível 4 (desejável) dominar as habilidades anteriores dar sentido de palavra em texto
verbal, reconhecer os participantes do diálogo, entender texto verbal, interpretar os
tempos verbais e identificar o pronome possessivo em poema. Os documentos de
avaliação consideram os níveis 1 e 2 como insuficientes e 3 e 4 como os níveis
suficientes.
A proficiência de leitura no estado de Mato Grosso considera que 55% dos
alunos estão em situação de insuficiência com relação ao domínio desta habilidade,
destes, 20% estão no nível elementar e 35% encontram-se no nível básico segundo os
indicadores da avaliação ANA. Segundo os dados 45% estão suficientes, sendo 36%
adequado e apenas 9% em situação desejável
De acordo com os resultados da avaliação que ocorreu em 2014, após dois anos
de formação aos professores alfabetizadores, atuantes nos três primeiros anos do Ensino
Fundamental, os resultados demonstram que 55% dos estudantes do 3º ano do Ensino
Fundamental continuam insuficientes. Este é o mesmo resultado indicado pela avaliação
ANA em 2013, entretanto, há uma evolução entre os níveis. Em 2013 tinha-se 20% dos
estudantes como Nível 1, em 2014 observa-se que este dado caiu para 18%, seguido de
crescimento do Nível 2, que em 2013 contava com 35% no ano de 2014 os dados
apontam que 37% dos educandos encontram nesse nível. Observa-se que os dados
aventam para uma condição de insuficiência ainda que denotem uma diminuição de 2%
dos alunos do Nv1 e marcam uma evolução destes para o Nv2. Portanto, observa-se que
a maioria dos estudantes do 3º ano do EF apenas localizam informações explícitas em
textos curtos e segundo dados do Ministério da Educação (MEC) uma em cada cinco
crianças (22,21%) apresentam habilidade de ler palavras isoladas, de acordo com os
dados da prova ANA de 2014.
A Prova ANA aplicada em 2016 contempla os dados em leitura e escrita.
Observa-se que 53.31% dos educandos continuam classificados com rendimento
insuficiente uma vez que no Nv1 estão 18,17% dos educandos e o Nv2 aponta 35,14%
destes. Nota-se um tímido aumento na suficiência contemplando os educandos
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classificados entre o Nv3 com 35,11% que são considerados resultados adequados e
para o Nv4, o desejável, observa-se 11,58% demonstrando um crescimento qualitativo
de 1,58% com relação aos dados do ano de 2014.
Segundo os resultados considerados como índices suficientes temos um
percentual de 46,69% classificados nos níveis 3 e 4, isto na habilidade de leitura. De
acordo com os dados observa-se uma proficiência insuficiente em 28.03% dos
educandos avaliados segundo os indicadores dos níveis 1, 2 e 3. Os níveis 4 e 5 acenam
para uma suficiência de escrita para 71.97% dos estudantes. Os dados apontam para a
condição de melhores indicadores na escrita do que na leitura.

3 O percurso metodológico
O percurso metodológico será construído ante aos objetivos que esboçamos para
investigar, à medida que o estudo constituir a tessitura que se propõe, especialmente
diante das demandas do campo de investigação. A problemática que movimenta o
percurso a priori constitui-se a partir da seguinte indagação – Quais as contribuições das
políticas de alfabetização e seus impactos na promoção da alfabetização? Bem como,
quais os desdobramentos das políticas de alfabetização para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental? Estas são questões iniciais e centrais para a investigação proposta.
Dado o contexto para a investigação acerca das políticas nos propusemos a
realizar uma análise documental, que de acordo com SHIROMA et al (2005, p. 430431),
As recomendações presentes nos documentos de política educacional
amplamente divulgados por meios impressos e digitais não são
prontamente assimiláveis ou aplicáveis. Sua implementação exige que
sejam traduzidas, interpretadas, adaptadas de acordo com as
vicissitudes e os jogos políticos que configuram o campo da educação
em cada país, região, localidade; tal processo implica, de certo modo,
uma reescritura das prescrições, o que coloca para os estudiosos a
tarefa de compreender a racionalidade que os informa e que, muitas
vezes, parece contraditória, fomentando medidas que aparentam ir em
direção contrária ao que propõem.

Para além do olhar romântico e piegas ao contorno dos percursos permeados
pelas políticas educacionais, pretende-se analisar, interpelar a realidade a partir das
afirmações das políticas que imputam mudanças e consequentemente corroboram para a
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instituições de novos contextos educacionais. O desafio está em empreender esforços
para compreender as intenções e desvelá-las à medida que o campo da teoria for
iluminando o percurso de análise.
Logo os documentos oficiais que tratam das políticas de alfabetização para os
anos iniciais do ensino fundamental e Educação Infantil, sendo estas: PROFA (2001 2002), Pró-letramento (2005), PRALER (2006) e PNAIC (2013 – 2018),
PROINFANTIL (2005 – 2011), decretos, resoluções e leis. Além destes também
comporão o conjunto de documentos para estudos os Relatórios do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), mais especificamente aqueles que se referem à
Prova ANA (2013 – 2016) e Prova Brasil (2005 – 2017).
Os documentos ‗falam‘ por si só, ou velam em suas entrelinhas aquilo que não é
permitido dizer explicitamente e reverberam em diferentes contextos provocando
mudanças intencionais e de impactos, particularmente no âmbito da educação onde não
há ação neutra. SHIROMA et al (2005, p. 439) propõem que seja realizado um,

estudo aprofundado sobre que conceitos e argumentos são
privilegiados e quais os intencionalmente ―desprezados‖ nos aproxima
da lógica ou racionalidade que sustenta os documentos. Essa tarefa
exige um olhar investigativo sobre os textos oficiais – legislação,
relatório, documento – para ler o que dizem, mas também para captar
o que ―não dizem‖.

De modo que o conhecimento sobre a realidade possa ser analisado por meio dos
documentos para que se possa articular às nuances propostas por estas políticas de
alfabetização para que o percurso de descoberta da unidade do diverso seja desvelado e
problematizado, as tensões e fragilidades acerca destas políticas e suas implicações.

Considerações finais

Neste contexto a tríade para a investigação se constitui: políticas de
alfabetização, impactos destas políticas na Educação Infantil o que consequentemente
nos levará a discutir os indicadores de leitura e escrita na Educação Básica e apontar
caminhos para a sistematização de novas políticas.
As análises buscam desvelar os desdobramentos das políticas de alfabetização
para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, o discurso da qualidade na educação,
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considerando o que apontam os indicadores de qualidade postos atualmente nas
políticas de avaliação nacional.
Desse modo, a investigação busca articular as nuances da alfabetização na EI e
no EF problematizando suas tensões e fragilidades e as implicações destas. Os
resultados parciais apontam que o cenário desenhado pelos indicadores da Política
Nacional de Avaliação, tem motivado as Políticas de Alfabetização e promovido
contextos de antecipação da alfabetização às crianças na Educação Infantil.
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O Uso da Literatura Infantil do Escritor do Povo Mundurucu em sala
de aula promove o acesso à Cultura Indígena Amazônica

Dienne Matiana Farias de Souza (GEPASEA/IEMCI/UFPA)
Lucidéa de Oliveira Santos (SEDUC - GEPASEA/IEMCI/UFPA)
Sônia Dias Feito (SEMEC - GEPASEA/IEMCI/UFPA)
Elizabeth Orofino Lúcio (GEPASEA/IEMCI/UFPA)

Resumo: O relato de experiência descreve e analisa a forma como é abordada, dento de sala de
aula, a questão da cultura indígena após a inclusão da temática ―História e cultura afro-brasileira
e indígena‖ no currículo oficial, de acordo com a Lei 11.645/2008, tendo a literatura infantil
como prática para abordagem da temática dentro de sala de aula. Diante disto, analisa o quanto
isso é importante no processo de ensino-aprendizagem das crianças nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. A prática é proposta por meio do uso do livro ―Kabá Darebu‖, de Daniel
Munduruku, como um dos suportes mediador do processo de aquisição da leitura, escrita, e
conhecimento histórico-cultural indígena, estimulando a criatividade e o imaginário, além da
correlação que a obra traz sobre história e cultura indígena amazônica. Smolkan (2003) afirma
diz que a literatura infantil, como uma forma essencialmente lúdica de linguagem escrita,
constitui importante elemento mediador no processo de aquisição da escrita.

Palavras-chave: Literatura Infantil. Cultura Amazônica. Alfabetização.

1 Introdução

A Lei 11.645, de 2008, a qual altera a lei 9.394/1996 modificando também a lei
10.639/2003, estabelece as diretrizes da educação nacional para incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e cultura afro-brasileira
e indígena‖. (GOULARTE; MELO, 2013, p. 1).
As habilidades relacionadas à leitura e à escrita presentes também na Base
Nacional Comum Curricular, a respeito disso, precisam ser implementadas, tanto pela
escola em seu todo, quanto em sala de aula, e isto gera a necessidade de averiguar de
que forma isto é retratado dentro de sala de aula de classes dos anos iniciais do ensino
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fundamental, uma vez que até então tal assunto é abordado, em geral, somente à
proximidade do dia 19 de abril, dia que faz referência ao ―dia do índio‖.
Diante disso, buscou-se embasamento teórico para dar suporte ao estudo, à
pesquisa e a aplicação das atividades com a finalidade de abordar tal questão de forma
lúdica aguçando assim o imaginário e a curiosidade das crianças, sendo feito por tanto,
por meio do livro de literatura infantil ―Kabá Darebu‖, de Daniel Munduruku, em uma
turma de 2º ano do Ensino Fundamental I.
Sobre a obra em questão, o Livro retrata a história e a cultura de um dos povos
amazônicos, o Munduruku, cuja narrativa do texto é feita por um indígena de sete anos
de idade mostrando o seu estilo de vida como brincadeiras, culinária, animais e frutas da
floresta, pinturas corporais e produção destas.
Além disso, fala da magia que envolve este povo por meio de suas histórias,
lendas, musicalidade, da importância do pajé por meio da cura de doenças, e os
ensinamentos que são repassados por seus pais desde a infância, os auxiliando a
respeitar, amar e conhecer os sinais da natureza. Tudo isso é feito no livro por meio de
uma linguagem lúdica e ao mesmo tempo poética e atual mostrando assim um pouco da
realidade brasileira dos povos indígenas.
Tal abordagem se faz pertinente não somente por se tratar da aplicação da Lei
11.645/2008 e por estar dentro das habilidades que regem a BNCC, mas sim por se
tratar de um tema histórico-cultural da sociedade brasileira, o qual nos influencia desde
os primórdios até os dias atuais, seja através da cultura, da alimentação, da
miscigenação, de costumes, entre outros, sendo por tanto necessário, que todo esse rico
e vasto universo indígena seja apreciado pelas crianças desde os anos iniciais, para que
estes tomem conhecimento de suas origens, e o quanto essa cultura é fortemente
presente no nosso dia-a-dia.
Diante desse desafio, tivemos a necessidade de verificar de que forma está sendo
abordada dentro de sala de aula a questão indígena, uma vez que ela se faz pertinente
por se tratar de um tema relacionado diretamente com nossa história e cultura,
desmitificando assim a visão errônea que temos dos indígenas, fazendo com que desde
as séries iniciais isso seja apresentado de forma correta, mostrando também a
pluralidade de nossa sociedade.
3 Contextualização do Autor e Obra
3.1 o autor
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Figura 1 – Daniel Munduruku.Fonte: http://educarencantado.blogspot.com/
O autor da obra, Daniel Munduruku Monteiro Costa é de origem indígena,
nascido em Belém e pertencente ao povo Munduruku, como o próprio nome diz,
localizado as proximidades da cidade de Belém do Pará e no estado do Amazonas.
Daniel apesar de morar na aldeia iniciou sua linda trajetória muito cedo indo
estudar na cidade. Formou-se em Filosofia pela Universidade Salesiana de Lorena
(1989), com especialização em História e Psicologia. Doutor em Educação pela
Universidade de São Paulo e pós-doutor em Linguística com ênfase na Literatura
Indígena, na Universidade Federal de São Carlos, sendo um dos primeiros indígenas
doutores do Brasil, possuindo vasta experiência na área da educação.
É autor de 52 livros voltados para o público infanto-juvenil e educadores, onde
um deles é justamente o ―Kabá Darebu‖. Estas obras geralmente falam sobre a cultura
indígena, fauna e flora. Além disso, Daniel é Comendador da Ordem do Mérito Cultural
da Presidência da República desde 2006, e em 2013 recebeu a mesma condecoração na
Ordem Grã-Cruz.
Munduruku é Diretor-Presidente do Instituto UKA - Casa dos Saberes
Ancestrais, e membro da Academia de Letras de Lorena. Como reconhecimento por
seus importantes trabalhos, recebeu diversos prêmios literários no Brasil e no exterior, e
em 2018 foi condecorado pela Fundação Bunge na categoria Vida e Obra, entre outros.
Trata-se não apenas de um indígena que saiu da sua aldeia para estudar, mas sim
de um indígena, professor, doutor, escritor, pesquisador e acima de tudo um
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Munduruku, que expressa através de suas obras o quanto somos equivocados com
relação a este povo, e o quanto somos influenciados por esta cultura, nos mostrando a
verdadeira face do povo indígena muito estereotipado, ainda nos dias de hoje, pela
sociedade brasileira.
3.2 A obra – ―Kabá Darebu‖

Figura 2 – Capa do livro Kabá Darebu.
Fonte: Brinque-book Kabá Darebu, 2002.
Kabá Darebu é na verdade um menino de 07 anos que vai narrar a história do
seu povo Munduruku. Inicialmente ele traz a questão do nome, sendo de fundamental
importância, por se tratar da identidade cultural de cada um.
Figura 3 – Apresentação do personagem principal.

Fonte: Brinque-book Kabá Darebu, 2002.
E então a partir daí ele começa a falar sobre a forma como vivem na aldeia, de
que maneira e com que materiais as casas são construídas, como são chamadas, e de que
forma as aldeias se constituem. Mostra a relação de afetividade com os pais, deixando
bem claro que a mulher geralmente cuida da casa e dos filhos, enquanto o pai sai para
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caçar, ou seja, a base da alimentação são os diversos tipos de animais da floresta,
principalmente o peixe, além das frutas e raízes.
Figura 4 – Diversidade de peixes.

Fonte: Brinque-book Kabá Darebu, 2002.
Mostra as diferentes formas de brincar, tanto para os meninos, quanto para as
meninas; assim como brincam também com os animais, afinal são tratados como
membros da família e muito respeitados por todos.
Uma coisa muito importante na aldeia são as pinturas indígenas e a forma como
são feitas, pois cada uma possui um significado diferente, e são produzidas com
espécies extraídas da própria natureza. É algo muito tradicional, e pode expressar
alegria, tristeza, além de possuir um toque todo especial de magia, segundo os
antepassados.

Figura 5 – Pinturas indígenas.
Fonte: Brinque-book Kabá Darebu, 2002.
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Além disso, o livro destaca o importante papel dos pais com relação aos
ensinamentos repassados para os filhos, mostrando a importância da natureza,
ensinando-os a ouvi-la, a entendê-la e acima de tudo a respeitá-la. Assim como, a
relação direta dos instrumentos musicais com o ritual de cura, pois para os indígenas as
doenças são espíritos ruins, e então tais instrumentos são usados pelo pajé, juntamente
com chás, banhos, entre outros, no processo de cura.
E por fim, há uma reflexão de como era a vida dos indígenas antes dos pariwat
(brancos) terem acesso às aldeias, mostrando o quanto esse contato fez com que muitas
tradições fossem perdidas, além da proliferação de algumas doenças até então
desconhecidas. No entanto, apesar da perda cultural ao longo do tempo, ainda sim o
povo Munduruku sente orgulho de suas raízes e fazem com que sua história permaneça
viva por gerações.
E como leitura complementar tem-se um pouco da história e curiosidades do
povo Munduruku a respeito de suas origens, significado do nome, marco histórico
cultural paraense, como por exemplo, a participação na revolta da Cabanagem, entre
outros. Fala um pouco também dos povos indígenas no Brasil, e por fim nos traz
informações da mandioca, uma das principais fontes de alimentação, popularmente
chamada de ―pão dos índios‖, juntamente com uma receita tipicamente indígena
conhecida como beiju de mandioca.
O livro é de uma significância incrível, pois retratada a vida indígena de forma
muito atual e poética, trazendo uma leitura de fruição para dentro de sala aula, ao
mesmo tempo em que mostra e ensina o aluno a valorizar culturas, costumes,
brincadeiras, hábitos alimentares, modo de vida e valores familiares diferentes, e ao
mesmo tempo semelhantes ao nosso, fazendo com que haja uma aproximação históricocultural.

2 A importância da literatura e do gênero do discurso como intermediadores do
processo de ensino-aprendizagem

Em meio a um cenário diversificado de povos, raças, etnias, culturas, e acima de
tudo com diversas visões e opiniões acerca disso - especificamente da cultura indígena viu-se o quanto é importante mostrar, ou mesmo alfabetizar por meio da literatura
infantil, e mostrar a verdadeira importância e influência da cultura indígena dentro da
nossa sociedade. A partir disso, elaborou-se uma proposta de intermediação de leitura,
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contação de história e roda de conversa trabalhando a oralidade, a escrita, a criatividade
e a curiosidade de forma lúdica,
A prática baseia-se no uso da literatura infantil como meio de estimular o
ensino-aprendizagem dos alunos, uma vez que, segundo Paula & Fernandes (2014, p.
591) ao tomarmos a literatura infanto-juvenil como material de trabalho com o
letramento dos alunos pode-se desenvolver atividades não só lúdicas, mas também
eficientes no que diz respeito ao domínio das palavras.
Dessa forma, o contato com as histórias desperta emoção e propõe leituras
diferentes por se apresentarem de modos variados aos leitores, pois o leitor é quem dá
sentido à obra. É por esse motivo que a leitura literária é tão importante na formação de
leitores. (PAULA & FERNANDES, 2014, p. 591).
A literatura se faz pertinente também uma vez que ela retrata os diversos gêneros
textuais, podendo estes ser utilizados de diversas formas e em diferentes situações, seja
no dia-a-dia, ou em algumas situações específicas, com o mesmo intuito que é o de
comunicar, informar, interagir, socializar. Segundo Marcushi (2002, p. 30), os gêneros
textuais são ilimitados, pois inúmeras são as situações comunicativas que requerem seu
uso.
Além disso, outro aspecto importante do gênero do discurso, é que por serem
tipos relativamente estáveis do dizer no interior de uma esfera da atividade humana, eles
cumprem indispensáveis funções socio cognitivas. Pela sua estabilidade, eles são
elementos organizadores das atividades e, por isso, orientam nossa participação em
determinada esfera de atividade ―eles balizam nosso entendimento das ações dos outros,
assim como são referência para nossas próprias ações‖ (FARACO, 2009, p. 129-130).
E de acordo com Bakhtin (1992, p. 302) se não existissem os gêneros do
discurso e se não o dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no
processo de fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a
comunidade verbal seria quase impossível. O autor mostra com isso, o importante papel
da literatura, juntamente com os gêneros textuais na aquisição da leitura e escrita, assim
como na formação de leitores, através de uma leitura de fruição.

3 Método, análise e discussão

O estudo, a pesquisa e aplicação da proposta foram realizados em uma escola
pública estadual do município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, em
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uma turma de 2º ano do ensino fundamental I do turno da tarde. Ressalte-se que se trata
de uma turma onde há distorção de idade-série, e alguns alunos ainda não dominam
completamente a leitura e a escrita.
A proposta de aplicação da literatura infantil indígena amazônica é ilustrada por
meio de uma sequência didática dívida em três aulas, sendo o tempo máximo de duas
horas por aula. A seguir uma síntese de sua execução organizada em aulas:

Aula1: O intuito da primeira aula era fazer uma intermediação de leitura através
do livro de Daniel Munduruku, chamado ―Kabá Darebu‖. Inicialmente fizemos uma
socialização com o nome de cada criança, onde em uma roda de conversa cada um ia
falando seu nome e dizendo uma qualidade sua, após isso deu-se início a leitura, e em
meio a esta, as crianças iam dialogando a respeito do assunto, interagindo com amigos e
professores, mostrando tanto a curiosidade e admiração pelo assunto abordado, quanto
os conhecimentos pré-existentes.
Após a leitura abriu-se um diálogo para discussão a respeito de como vivem
comentando sobre a diferença das casas indígenas para as nossas casas; a importância
da caça, e a variedade de animais existentes na floresta; a importância e significado das
pinturas corporais e de que forma elas são produzidas; as brincadeiras indígenas, tanto
para meninos, quanto para as meninas; os ensinamentos repassados de gerações a
respeito de como se deve tratar a natureza; a importância dos pajés e seus rituais de cura
dentro do povoado, juntamente com a magia que os envolve através de suas histórias e
lendas. Tal atividade foi realizada com significativa participação dos alunos, e em
seguida foi feita uma atividade avaliativa, onde eles se expressariam através de textos
e/ou desenhos, a respeito da leitura e da conversa sobre o estilo de vida dos indígenas.
A proposta da aula foi justamente trabalhar em conjunto com a literatura infantil,
por se tratar de um gênero que ativa o imaginário da criança, a criatividade; a
curiosidade; o lúdico; o interesse, por também se tratar de uma leitura de fruição; o
contato mais intimista com o livro; o estímulo a prática da leitura e da escrita; aumento
do vocabulário; o conhecimento de uma nova cultura, novas espécies, novas
brincadeiras, ou seja, o real estilo de vida dos indígenas tratado por meio da literatura
infantil, que traz como autor um indígena Munduruku.

Aula 2: A aula foi baseada na culinária indígena, que tinha por objetivo mostrar
suas riquezas e influências na culinária paraense. Demos início com a leitura de um
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texto que falava especificamente da culinária indígena em si, exemplificando alguns
tipos, a forma que eram feitas e de onde eram extraídas, tudo isso sendo feito com a
interação e curiosidade dos alunos, mostrando sempre pra eles a influência desses
alimentos na sociedade, mas também no nosso dia-a-dia.
Em seguida passamos um vídeo, o qual foi gravado dentro de uma aldeia
indígena, chamada de Cipiá, no estado do Amazonas, onde o objetivo do vídeo foi
justamente mostrar todo um ritual de extração e preparação dos alimentos, mostrando
alguns muito exóticos, como a formiga torrada, e outros muito presentes em nossa
culinária como a maniçoba, o peixe, o açaí, entre outros.
Após tudo isso, demos início a duas atividades avaliativas: a primeira se tratava
de um diagrama, onde na parte superior continha algumas figuras das comidas,
juntamente com seus respectivos nomes, retratadas no texto e no vídeo, as quais
deveriam ser encontradas dentro desse diagrama. A segunda atividade tratava-se de uma
brincadeira, chamada céu e terra, onde todos ficariam descalços, e com suas sandálias
formaríamos uma grande roda, onde dentro era o céu e fora seria a terra. Uma
professora ficaria responsável em falar céu e terra, e de acordo com a fala da mesma,
todos ficariam dentro ou fora sendo que os que iam errando tinham uma possibilidade
de voltar à brincadeira respondendo algumas questões sobre o assunto dialogado na
aula, até por fim, ficar apenas um participante.
Figura 7 – Leitura do livro Kabá Darebu e roda de conversa.
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Fonte: Compilação do autor¹

Esta aula teve o propósito de trabalhar a culinária indígena de forma lúdica e em
diferentes plataformas (texto e vídeo), mostrando aos alunos a grande influência dos
indígenas na nossa alimentação, além de trabalhar a questão da leitura (pois mesmo
alguns não a dominando, mas ainda sim, todos tinham o texto em mãos), a inserção de
novas palavras ao vocabulário, a imaginação, curiosidade, cognição, espírito esportivo e
socialização.
Figura 8 – Leitura do texto sobre culinária indígena.

Fonte: Compilação do autor.

1791

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Figura 9 – Atividade do diagrama sobre culinária indígena.

Fonte: Compilação do autor.
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Figura 10 – Vídeo sobre culinária indígena.

Fonte: Compilação do autor.
Figura 11 – Brincadeira céu e terra.

Fonte: Compilação do autor.

Aula 3: A aula três trouxe as contribuições da culinária indígena na saúde,
mostrando a importância dela, para se obter qualidade de vida, através de uma
alimentação saudável, e na fabricação de remédios, pois grande parte destes, provém de
ervas indígenas.
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Inicialmente foi feita a leitura do texto, o qual enfatizava justamente a
importância de se ter uma alimentação saudável, com um maior consumo de frutas e
peixes, além de legumes e verduras, assim como a preparação dos mesmos, por serem
feitos com ingredientes diretamente extraídos da natureza, fazendo assim, uma
comparação cultural da alimentação que temos no nosso dia-a-dia, com a alimentação
dos indígenas.
Aliado a isso, foi feita uma roda de conversa para que todos falassem um pouco
sobre o tema relatado, descrevendo sua alimentação; que alimentos vistos na culinária
indígena fazem parte do dia-a-dia; que alimentos os alunos gostam e costumam comer;
a importância de se comer frutas e verduras e o quanto isso faz bem para a
aprendizagem, raciocínio, crescimento, bem-estar, ou seja, mostrando que a alimentação
é ponto fundamental para se ter saúde e um bom aprendizado.
Esta aula foi pensada com o propósito de mostrar para os alunos o quanto os
alimentos naturais fazem bem à saúde, e o quanto isso está presente na alimentação dos
indígenas, ao mesmo tempo fazendo um comparativo com a nossa alimentação, fazendo
com que o aluno reflita sobre suas práticas de alimentação. Além de trabalhar com eles
a leitura através do texto; a inserção de novas palavras ao seu vocabulário; à
socialização através da roda de conversa, aproximando o assunto do aluno, pois isso se
faz pertinente no seu cotidiano; e por fim fazendo com esta criança seja multiplicadora
desta informação, vindo assim a ser um aluno transformador, não somente no ambiente
escolar, mas na sua vida como um todo.

2 Considerações finais

É de extrema importância, e digo até mesmo, que é um marco dentro da
educação brasileira a aprovação da lei 11.645/2008 que obriga o ensino da temática
―História e cultura afro-brasileira e indígena‖ no currículo oficial, nos anos iniciais do
Ensino Fundamental I, justificando-se pelo falo dessas crianças constituírem-se como a
base da nossa educação.
Além disso, vale lembrar que tal temática se refere à história cultural da
sociedade brasileira, e a qual possui influências enraizadas até hoje, seja através do
modo de vida, da culinária, das ervas medicinais, das brincadeiras, da linguagem, dos
ritos religiosos, ou mesmo, através da literatura.
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É muito pertinente à discussão desse tema dentro de sala de aula, pois se faz
necessário que a imagem do índio estereotipizado seja desfeita, pois geralmente esse
assunto é abordado apenas no ―dia do índio‖, o que na verdade é indígena, mostrando
com isso a grande lacuna existente entre a visão que temos dos indígenas, e como eles
realmente são e vivem, e o quanto isso é influente no nosso cotidiano.
Diante disso, é importante frisar que não se trata apenas da inclusão de um
simples tema, mas sim de um marco histórico de luta e conquista da nossa educação,
pois conhecer a nossa identidade histórico-cultural é de extrema importância para a
nossa constituição como seres humanos, nos mostrando também o quanto a sociedade é
diversificada e rica, mesmo diante das diferenças, além do grande aprendizado que esta
cultura nos oferece de respeito ao próximo e de amor à natureza.
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Resumo: O presente texto apresenta e discute o que as pesquisas realizadas no âmbito do stricto
sensu, compreendendo dissertações e teses, versam sobre o contexto das políticas de
alfabetização no Brasil no período de 1990 a 2018. Levantou-se os estudos com publicação
nesse campo, na base de dados da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) especificamente nos Programas de Pós-graduação em Educação - PPGE.
Foram encontrados 16 trabalhos, sendo 14 dissertações e 2 teses. O objetivo é dialogar com as
tessituras de pesquisas construídas pelos autores de modo a problematizar os dados, dar
notoriedade a estes e, refletir acerca de suas contribuições para o contexto educacional. Deste
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modo buscou-se cooptar elementos potentes que marcaram o campo de argumentação nas
pesquisas e mapear os pontos convergentes e antagônicos evidenciados nos estudos.

Palavras-chave: Alfabetização. Políticas Educacionais. Programas de Alfabetização.
Introdução
O presente texto materializou-se inicialmente a partir da proposta de mapear e
problematizar o campo da alfabetização encontrado em pesquisas já existentes,
especialmente nas dissertações e teses que constam nos Programas de Pós-Graduação
em Educação (PPGE), na base de dados da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), no período de 1990 a 2018.
Esse estudo se justifica enquanto possibilidade para ponderar acerca das
pesquisas que têm em seu bojo a alfabetização como viés principal da discussão, de
modo a dar notoriedade aos estudos e dialogar sobre as principais contribuições de cada
uma delas. Logo, o interesse está em olhar para a alfabetização enquanto processo
educativo, potente para promover aprendizagem da leitura e escrita e a consequente
transformação dos sujeitos que se apropriam significativamente desse processo, bem
como, revelar as nuances que compreendem a implantação e a implementação das
políticas de alfabetização privilegiadas no contexto das pesquisas. Nesse sentido, foram
localizados no banco de pesquisa mencionado, 16 trabalhos, sendo, 14 dissertações e 2
teses, recorte que compõe o quadro de análise desse estudo.
Com esse propósito ancorou-se as discussões do campo teórico a partir da
revisão de literatura realizada, em que a base teórica das discussões se pauta nas
contribuições de SOARES (2004), MORTATTI (2010), GONTIJO (2011), dentre
outros. Desse modo, buscou-se problematizar aqui o contexto teórico/prático da
alfabetização, suas nuances e a subjetividade dos sujeitos partícipes de todo o processo
de aprendizagem.

1 Entrecruzando vozes: algumas contribuições das pesquisas

Com o propósito de entrecruzar as vozes que anunciam os campos pesquisados e
demarcados em suas singularidades, sendo neste estudo em particular, as políticas de
alfabetização, optou-se por anunciar a concepção de alfabetização que compreendida
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como caminho possível para a promoção de uma educação mais justa, cidadã, humana e
potente para interpelar a realidade e vencer com as desigualdades sociais.
GONTIJO (2006, p. 2) conceitua a alfabetização como: ―uma prática
sociocultural em que se desenvolve a formação da consciência crítica, as capacidades de
produção de textos orais e escritos, a leitura, os conhecimentos sobre o sistema de
escrita da língua portuguesa, incluindo as relações entre sons e letras‖.
A concepção de GONTIJO (2006, p. 2) contribui para pensar a dimensão da
alfabetização enquanto processo social, histórico e cultural, logo este se dá em contextos
sociais vivenciados pelo homem. Ressalta que a ―[...] escrita é uma forma especial,
nova e complexa de linguagem e, desse modo, o seu aprendizado constitui o processo
mais amplo de desenvolvimento da linguagem na criança e integra vários aspectos‖.
Compreende-se que o processo de alfabetização não se resume a transcrição e
leitura do código, mas sim refere-se a uma prática muito mais complexa, que exige um
planejamento sistemático no que diz respeito à organização do trabalho pedagógico do
professor que seja potente para a promoção da aprendizagem.
À luz de ressignificar o processo de alfabetização SOARES (2004, p.435)
contribui com a articulação entre a concepção de alfabetização e letramento,
Se alfabetizar significa orientar a própria criança para o domínio da
tecnologia da escrita, letrar significa levá-la ao exercício das práticas
sociais de leitura e escrita. Uma criança alfabetizada é uma criança
que sabe ler e escrever, uma criança letrada [...] é uma criança que tem
o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer da leitura e da escrita de
diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou portadores, em
diferentes contextos e circunstâncias [...] Alfabetizar letrando significa
orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever levando-a a
conviver com práticas reais de leitura e de escrita.

Para MORTATTI (2004, p. 98), as práticas de letramento estabelecem relações
diretas 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 do texto escrito e impresso, assume importância
central na vida das pessoas e em suas relações com os outros e com o
mundo em que vivem.

1798

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Para corroborar com as discussões no tocante a essas concepções, inicialmente
sistematizou-se o apanhado de pesquisas reunidas nesse estudo estabelecendo algumas
categorias que fossem comuns entre as pesquisas aqui discutidas, são elas: Políticas
Educacionais de Alfabetização, Concepção de Alfabetização, Formação de Professores
Alfabetizadores com ênfase no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC) e Políticas de Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, logo, é esse o
viés que compõe o misto para o entrecruzar das vozes que ecoaram nas pesquisas
levantadas.
No bojo das Políticas Educacionais de Alfabetização, foram localizados 9
trabalhos, sendo 7 dissertações e 2 teses. Dentre estes estão os estudos de Maria Leila
Alves, dissertação de Mestrado (1990), O papel equalizador do regime de
colaboração estado município na política de alfabetização - (UNICAMP), que
objetivou contribuir para a construção de diretrizes educacionais adequadas à realidade,
além de discutir os graves problemas do Ensino Fundamental do estado de São Paulo e
apontar a perspectiva do regime de colaboração estado/município na política de
alfabetização. Observa-se no texto que as experiências e vivências na área a qual a
autora milita, a educação, foram determinantes para alavancar o percurso investigativo.
A autora teve como motivação inicial para o estudo seu conhecimento teórico-prático a
fim de contribuir com diretrizes consistentes e condizentes com a realidade. O estudo
discute a necessidade de implementação de medidas para a universalização do Ensino
Fundamental, a urgência em implantar políticas sociais de modo a romper com as
desigualdades e a coparticipação entre União, Estados e Municípios na implantação e
implementação destas. Para ALVES (1990, p.90) as políticas de alfabetização devem
comprometer-se com os interesses da população, pois são estes que ―constitui-se no
eixo central desencadeador da democratização do ensino‖, sendo que neste estudo a
aprendizagem da leitura e escrita é considerada como sendo o principal direito do
indivíduo para o exercício de sua cidadania e o rompimento das amarras que o sucumbe
à submissão e ao silenciamento.
É coerente afirmar que ao final dos anos 1970 e início de 1980 os diagnósticos
sobre o ensino paulista foram abundantes e revelaram o viés excludente desse mesmo
ensino, momento em que no Brasil emerge a discussão da teoria da carência cultural,
advinda dos Estados Unidos (ALVES, 1990).
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No âmbito dessa discussão corporifica-se a crítica às teorias não críticas
(pedagogia tradicional, pedagogia nova e pedagogia tecnicista) e às teorias críticoreprodutivistas. É nesse contexto que ocorre a reorganização do ensino fundamental no
estado de São Paulo. No contexto de medidas estão: a distribuição, leitura e discussão
do Documento Preliminar com as diretrizes gerais para assegurar o processo educativo,
a criação do Ciclo Básico e uma série de programas. Ainda como medida para superar o
quadro de analfabetismo que o estado se encontrava, insere-se no contexto educacional
paulista a Proposta Político-Pedagógica de Alfabetização, tendo como base teórica de
estudo o construtivismo (ALVES, 1990).
O estudo de Geralda Teresinha Ramos (1993), AMAPÁ: o estudo de uma
trajetória para a construção de uma política de alfabetização - (PUC/SP), expressa o
objetivo de resgatar uma história no contexto-educacional do Amapá, a partir da
problemática da alfabetização, no intuito de contribuir para novos olhares na
consolidação de uma política de alfabetização para o referido estado.
A autora buscou mapear evidências do percurso percorrido pela Supervisão nas
escolas públicas e privadas, até os cursos de formação de nível médio e superior
vigentes na época. O campo teórico é mapeado e permeado pela interdisciplinaridade e
suas contribuições para a alfabetização. A metodologia do trabalho pautou-se em
pesquisa qualitativa com base empírica, de modo que a pesquisadora buscou resgatar a
prática vivenciada como possibilidade para estabelecer a articulação entre os diferentes
campos da gestão da educação, especialmente aqueles responsáveis pela implantação e
implementação das políticas de alfabetização no estado. Vale ressaltar que realizou-se
apenas a leitura de fragmentos dessa pesquisa, pois esta não está disponível na
Plataforma Sucupira, nem no Portal da Biblioteca da PUC/SP (nesta consta apenas
dados de identificação no trabalho) e nem na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD), nesse sentido a exploração dos dados foi limitada às informações
encontradas em resumos, uma vez que não foi possível o acesso ao texto por meio
eletrônico.
Na pesquisa de Maeve Melo dos Santos (2012), Política de Alfabetização da
Rede Municipal de Ensino de Juazeiro, BA: contribuições para o Programa - Pacto com
os Municípios - Todos pela Escola - (UFJF), foi realizado um estudo de caso do
Programa Pacto com os Municípios: Todos pela Escola, que se configura numa parceria
do Estado da Bahia com os municípios. O programa tinha por propósito alfabetizar as
1800

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

crianças até 8 anos de idade e extinguir o analfabetismo. A pesquisa apontou que a
motivação para esse tipo de programa deve-se aos resultados obtidos pela Secretaria de
Educação do Estado da Bahia, pois segundo as evidências postas no estudo, o órgão se
respalda no que se constatou a partir dos indicadores educacionais que o Estado da
Bahia estava abaixo da médias regionais e nacionais. De acordo com SANTOS (2012)
os dados foram mapeados pelo Sistema de Informações da Educação Municipal (SIEM)
da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) em Juazeiro – BA. A metodologia
pautou-se na análise documental e comparativa, a partir das informações disponíveis no
banco de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) e pesquisa empírica. O propósito da pesquisa foi o de contribuir para a
ampliação do programa existente, Pacto com os Municípios: Todos pela Escola,
abrangendo quatro dimensões: constituição do Comitê Gestor de Alfabetização
Municipal (CGAM), contratação de analistas em alfabetização, gestão e avaliação de
modo a propor ações que fossem ao encontro da melhoria dos índices de alfabetização
em Juazeiro-BA.
Corrobora com os ideários da pesquisa de SANTOS (2012), o estudo de Luiz
Carlos Tramujas de Azevedo (2013), Políticas para a Alfabetização: a implementação
em escolas com baixos índices educacionais (Campo Grande, 2009-2011) - (UFGD), e
de Fabricia Pereira de Oliveira (2013). SANTOS (2012) e AZEVEDO (2013) tiveram
por motivação inicial do estudo as mesmas inquietações, uma vez que foram os
resultados não satisfatórios dos processos de alfabetização nas escolas municipais que
alavancaram suas pesquisas. A problemática do estudo de AZEVEDO (2013) estava em
investigar: quais problemas se defronta a implementação da política de alfabetização no
âmbito da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande - MS e de escolas municipais
com baixos índices educacionais? O objetivo geral se desenhou à medida que o
pesquisador se propôs a analisar as políticas públicas de alfabetização implementadas
no período 2009-2011 na Rede Municipal. A pesquisa de campo mapeou cinco escolas
que apresentavam baixo desempenho, segundo dados apontados pelos indicadores de
qualidade do estado. Nesse contexto de pesquisa a metodologia pautou-se na análise
documental e grupos focais. Os resultados apontaram que não há inadequação das
políticas e ações propostas, de acordo com AZEVEDO (2013), ocorre três evidências
que inviabilizam a efetividade dos processos de alfabetização no contexto pesquisado:
a) a inexistência de um diálogo entre os formuladores das políticas e os agentes dos
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processos educacionais – os professores e os gestores, já que as políticas são formuladas
pela SEMED a partir dos indicadores da REME; b) a não compreensão das políticas por
parte de professores e gestores, pois esperam soluções pontuais para seus problemas
específicos; c) a falta de parâmetros e objetivos para o processo de alfabetização que
permita conhecer, claramente, cada etapa do complexo processo.
Na pesquisa de OLIVEIRA (2013), O Bloco Único no Município da Serra:
contribuições à história e à política de Alfabetização (1995 a 2003) - (UFES), objetiva
registrar a história da alfabetização no município da Serra-ES, entre os anos de 1995 a
2003, período este marcado pela efetivação do projeto de alfabetização, Bloco Único
(BU). O percurso metodológico esteve marcado pela pesquisa documental e empírica,
especialmente pelas narrativas de professores que vivenciaram a implantação e
implementação desse projeto.
Os resultados segundo OLIVEIRA (2013) apontaram para o discurso sobre o
fracasso escolar e sobre a qualidade do ensino na escola pública capixaba; a
fundamentação teórico-metodológica do BU e as complexificações conceituais
propostas; a permanência de métodos tradicionais nas práticas de alfabetização infantil;
e a redução das diretrizes curriculares para a apropriação da leitura e da escrita no BU.
A partir dessas nuances as análises tomaram corpo com a particularidade da
reflexão acerca do contexto neoliberal que ditam as regras ao contexto das políticas de
ciclo no Brasil. Assim como as pesquisas de ALVES (1990), RAMOS (1993),
SANTOS (2012) e AZEVEDO (2013), para OLIVEIRA (2013) o fracasso/sucesso
escolar foram preocupações que incidiram em elementos para que a pesquisa
reverberasse em possíveis contribuições para as políticas de alfabetização,
especificamente nos contextos onde estas pesquisas foram realizadas. Outra
particularidade levantada por OLIVEIRA (2013), refere-se à conservação do métodos
tradicionais de alfabetização. Observa-se que apesar de estudos mais progressistas na
área da alfabetização permearem as políticas de alfabetização na contemporaneidade, os
métodos e práticas tradicionais fazem coro em inúmeras salas de alfabetização.
É consenso nas pesquisas de SANTOS (2012), AZEVEDO (2013) e OLIVEIRA
(2013) que não há diálogo entre aqueles que pensam e os que executam as políticas de
alfabetização, bem como os demais envolvidos no processo, que são os agentes que
vivenciam a realidade nas escolas, sendo estes os professores e gestores, ou seja, é
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urgente a promoção de momentos para a escuta de professores na elaboração das
políticas educacionais.
No estudo de Emiliana Cristina Rodrigues Nunes (2013), O Delineamento da
Política de Alfabetização no Município de Dourados/Ms: considerações sobre o Bloco
Inicial de Alfabetização (UFGD), a tessitura textual é marcada pelos pressupostos da
escola organizada em ciclos. A pesquisa tem por objetivo analisar o delineamento da
política de alfabetização no município de Dourados/MS a partir da apreciação do Bloco
Inicial de Alfabetização (BIA); identificar as concepções e modalidades de ciclos
presentes em documentos e na literatura; caracterizar e analisar no município referido, a
proposta de organização do processo de alfabetização na modalidade do BIA, além de
analisar três dos eixos estruturais da proposta pedagógica do BIA, sendo estes o
currículo, a alfabetização e o letramento e, a avaliação.
NUNES (2013) ancorou-se nos pressupostos da pesquisa documental e empírica.
Por meio deste procedimento identificou que o BIA apresenta, assim como outras
modalidades pautadas nos ciclos, que se faz necessário um trabalho de formação em
parceria entre coordenadores e professores a fim de revisar as práticas avaliativas e o
currículo. Logo, averiguou-se os seguintes resultados: a qualidade do processo de
alfabetização e letramento perpassam as questões da reprovação e do fracasso escolar. A
autora considera que para que ocorra transformações nas concepções, posturas e práticas
há que se assumir o compromisso em ressignificar o conceito de educação na
modernidade considerando todas as esferas sociais envolvidas no processo.
A pesquisa de Antônio Agostinho da Silva Filho (2014), Parceria
Público/Privada em Educação: análise do Projeto Alfabetizar com Sucesso/Programa
Circuito Campeão no município de Surubim/PE (UFPE), realizou uma análise do setor
público/privado com relação às parcerias estabelecidas no estado, particularmente com
o Instituto Ayrton Senna. O estudo apontou os impactos do referido Programa na
política de alfabetização e na gestão escolar das redes pública e privada.
A pesquisa se dedica em contextualizar historicamente as relações entre o
público e o privado no sistema estadual de educação e na política educacional de
Pernambuco, bem como a analisar a implementação do Programa, considerando suas
principais nuances, político, pedagógico e gerencial. Há a preocupação em dar voz aos
sujeitos envolvidos no processo, sejam estes, os coordenadores, gestores e professores.
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Bem como as demais pesquisas apontadas nessa categoria, Políticas Educacionais de
Alfabetização, o trabalho de SILVA FILHO (2014) privilegiou a pesquisa empírica e
análise de documentos. A falta de diálogo também é aspecto comum tanto nesta, quanto
nas pesquisas discutidas anteriormente neste texto, conforme afirma SILVA FILHO
(2014, p.158), ―A figura do gestor assume um papel estratégico para a manutenção
dessas políticas gerenciais uma vez que aceita estas propostas, sem questionar seus
efeitos, ou sem dialogar com seus pares, diluindo as formas de participação que devem
se estabelecer na escola‖. O estudo ainda revelou que muitos desafios estão postos aos
pesquisadores interessados em desvelar o campo das parcerias público/privado, a
exemplo do trabalho docente, gestão e autonomia da escola.
Ainda no que tange às Políticas Educacionais de Alfabetização localizamos as
teses de doutorado de Any Dutra (1990), Alfabetização no Rio De Janeiro: elites
políticas; conhecimento especializado e mediação da burocracia – (UFRJ) e de Mauricio
Holanda Maia (2006), Aprendendo a Marchar: os desafios da gestão municipal do
ensino e da superação do analfabetismo escolar – (UFC).
O objetivo de DUTRA (1990) com a pesquisa era de elucidar o processo de
planejamento e implantação da política de alfabetização do município do Rio de
Janeiro, concebido e implementado entre os anos de 1983 a 1987. Os resultados do
estudo apontaram que a ação do estado na política de alfabetização do município foi um
dos principais fatores que levaram a implementação das políticas de alfabetização ao
declínio. Como possibilidade para romper as problemáticas destacadas na pesquisa, no
tocante a eficiência e qualidade no processo a pesquisadora aponta que um caminho
possível seria o de aumentar a efetividade da burocracia e a consequente participação
política. Ressalta-se que este trabalho não foi encontrado em sua integralidade na
Plataforma Sucupira ou mesmo no banco digital de Teses e Dissertações (BDTD),
provavelmente devido ao ano de defesa da pesquisa, por esse motivo os dados aqui
pautam-se apenas no em resumos extraídos de relatórios da CAPES.
Na tese de MAIA (2006) que investiga a política de alfabetização no período de
2001 a 2004, no município de Sobral-CE, preocupa-se em problematizar acerca da
implementação de uma política de alfabetização na idade certa, tendo como meta a
alfabetização de todos os alunos até 7 anos de idade. O objetivo central do estudo
buscou contextualizar o processo de municipalização da educação, apresentar a
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experiência de gestão da educação no município; refletir acerca das contribuições da
experiência de Sobral e contribuir para o fortalecimento da gestão da educação pública,
especialmente no tocante ao analfabetismo escolar.
Acerca das concepções de alfabetização foram mapeados os trabalhos de Maria
Noemi de Araújo (1991), Mas eu escrevi do meu jeito: histórias de construções de
leituras e de escritas – (PUC/SP) e de Dulcinea Campos (2008), A alfabetização no
Espírito Santo na década de 1950 - (UFES).
ARAÚJO (1991) se propôs a refletir acerca das práticas de alfabetização nas
quais se confrontaram concepções tecnicistas a construtivistas-interacionistas. Realizou
uma crítica ao tecnicismo a partir de noções de letramento articuladas às vivências de
alfabetização e a valorização de concepções sociolinguísticas, que se ancoram
especificamente no projeto de pesquisa "Antecipação", em 1985. Conforme mencionado
por ARAÚJO (1991) a proposta em questão objetivava colocar as crianças matriculadas
na rede pública da Grande SP em contato com a leitura e escrita, calcado nos
pressupostos teóricos de Bakhtin e Vygotsky. Nesse contexto realizou-se uma pesquisa
de construções de leituras e escritas em dois grupos de crianças, desse modo pôde-se
confrontar problemas de ordem institucional com experiências de construções de novos
significados para os usos e funções da leitura e da escrita.
A pesquisa de CAMPOS (2008) teve por objetivo analisar, a partir de uma
investigação documental e sob a perspectiva histórica, investigar os sentidos da
alfabetização na história da educação, no Estado do Espírito Santo, na década de 1950.
Deram corpo aos dados o contexto histórico da alfabetização, das políticas públicas e
das práticas das professoras alfabetizadoras. De acordo com Campos (2008) o estudo
destaca o programa de alfabetização e elege as discussões teóricas a partir do campo do
ideário da Escola Nova, com a indicação de um método específico de alfabetização:
Método Global. Como resultado CAMPOS (2008) aponta que a descontinuidade da
política de alfabetização é a causa da implementação de novos programas de
alfabetização.
Especificamente sobre a formação do professor alfabetizador com ênfase no
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foram encontradas quatro
pesquisas. A dissertação, Política de formação para professores de alfabetização:
implicações para a prática e a identidade profissional - (FURB) de Denise Stollmeier
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Aviz (2004), corrobora com o campo da formação de professores alfabetizadores a
partir das contribuições teóricas de FERREIRO e TEBEROSKY (1985), VYGOTSKY
(1998). No tocante às evidencias do professor reflexivo e das implicações da prática
pedagógica do professor o campo teórico é demarcado pelas contribuições de
IMBERNÓN (2001) e NÓVOA (1995).
Segundo AVIZ (2004), a pesquisa ressalta a importância de dar voz e vez ao
professor nos espaços de formação continuada, ainda que esta não seja uma constância
nesses contextos formativos, ―o professor também precisa refletir sobre sua prática,
apesar de alguns cursos de formação ainda não atuarem nesta perspectiva‖. De acordo
com a autora, os espaços formativos para professores alfabetizadores exploram
minimamente suas memórias de alfabetização e pouco contextualizam suas vivências,
estando estes muito marcados por concepções teóricas, que não dialogam com o
cotidiano desses professores. A pesquisa aponta que é somente no final de 1990, que no
Brasil surge a preocupação com uma política de formação para os professores
alfabetizadores. Nesse sentido o estudo tem por principal objetivo identificar, na política
de alfabetização do município de Indaial-SC, entre o período 1997-2004, os elementos
que foram significativos para a construção da prática pedagógica do professor
alfabetizador.
A metodologia utilizada foi a Pesquisa Documental e Empírica, por meio de
entrevistas com professoras, que tinham no mínimo três anos de experiência como
professora alfabetizadora. Os resultados apontaram que foi possível perceber que as
políticas instituídas no decurso destes anos não contribuíram significativamente para a
constituição de identidade do professor alfabetizador, bem como, também não
permitiram avançar no tocante à construção de uma prática alfabetizadora, que
potencializasse conhecimento de leitura e escrita. Segundo AVIZ (2004), a formação
em serviço muitas vezes não garante momentos de diálogos e possibilidades para as
trocas de experiências, consolidando-se apenas pelo repasse de teorias. Nesse sentido,
observa-se a importância das narrativas de vida para o processo de formação da
identidade docente, nos itinerários de formação continuada, especialmente aqueles
oferecidos por programas e projetos externos ao cotidiano da escola, o que
consequentemente não estão intimamente ligadas às especificidades apresentadas pelos
diferentes sujeitos.
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O estudo de Lais Alice Oliveira Santos (2017), Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa: uma política vinculada ao campo acadêmico – (UFU); de
Natasha Alves Correia Lima (2018), Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa
(PNAIC): implicações da crise estrutural do capital na política de ―analfabetização‖
brasileira - (UEC). Com o objetivo de analisar o PNAIC no âmbito político e
acadêmico, além de compreender os motivos que levam uma política de alfabetização a
ser comumente substituída por outra e por fim compreender as relações acadêmicas
existentes com o PNAIC e o modo pelo qual a formação de professores se consolida nos
itinerários formativos propostos pelo programa, SANTOS (2017) acena que os
princípios formativos do programa estão ancorados nos ―Fundamentados nos conceitos
de campo, espaço social, campo acadêmico e campo político‖, para tanto a pesquisa
pautou-se na abordagem qualitativa com revisão bibliográfica e análise documental.
Como resultado a autora afirma que a substituição de uma política de formação de
professores por outra deve-se ao ―aperfeiçoamento das políticas anteriores a partir do
acúmulo de experiências nelas vivenciadas‖.
A análise do PNAIC realizada por LIMA (2018) teve por foco compreender as
bases e as dimensões históricas que perpassam o programa, nesse sentido o quadro
teórico e metodológico pautou-se na perspectiva onto-crítica-marxiana. Lima (2018)
corrobora da ideia de que é por meio do acesso à educação pública e à alfabetização que
os sujeitos poderão ser integrados socialmente. Entretanto, afirma que o modo como as
políticas vêm sendo implantadas não contribui para a inclusão daqueles que vivem no
esquecimento e relegadas à própria sorte.
A pesquisa conclui que à política de alfabetização efetiva e que corrobore com
os princípios democráticos, de autonomia e respeito ao sujeito, pressupõe uma prática
educativa emancipadora, capaz de promover a superação da ordem burguesa e
concretização da emancipação do homem.
Os estudos de LIMA (2018), SANTOS (2017) e BRITO (2018) contribuem com
as análises acerca da formação continuada no âmbito do PNAIC. A pesquisa de
Regivane dos Santos Brito (2018), Formação continuada no âmbito do Programa Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) – (UESB), ocorreu no município
de Jaguaquara – BA, pautada na análise documental e dados empíricos. O foco da
investigação estava em discutir o percurso de implantação e implementação do PNAIC
considerando este um programa de formação de professores alfabetizares. Segundo a
autora a pesquisa revelou que nos espaços de formação continuada realizada no
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município de Jaguaquara em 2016, ocorreram a sistematização e valorização dos
conhecimentos docentes, de modo a serem problematizados na prática.
Em relação à prática pedagógica, observou-se que a partir da formação, alguns
interlocutores passaram a refletir sobre as ações que vinham realizando em sala de aula
e conseguiram desenvolver novas estratégias de ensino. Porém, nem tudo que os
professores aprenderam na formação continuada conseguiram possibilidade de
efetivação no contexto prático, por conta das dificuldades encontradas no ambiente
escolar. Ao analisar o referido Programa a partir de 2016, constatou-se que houve
algumas mudanças na sua configuração original. Dentre as mudanças, notou-se que no
ano seguinte, foi proposto que a formação fosse realizada nas escolas, no formato de
oficinas e no horário de serviço dos professores. No município de Jaguaquara, verificouse que, a formação estava prevista para acontecer nas escolas, no horário da Atividade
Complementar (AC) e seria ministrada pelos coordenadores pedagógicos que
receberiam um curso oferecido pelos formadores locais.
Para os interlocutores, essa mudança impacta diretamente na sala de aula e está
relacionada às reformas já implantadas pelo atual governo. Sendo assim, eles acreditam
que, atualmente, existe um processo de descontinuidade dessa política de alfabetização.
Diante do exposto, concluiu-se que, a formação continuada realizada no município de
Jaguaquara em 2016 foi percebida pelos interlocutores como algo positivo, pois
contribuiu para que eles pudessem refletir sobre a sua própria prática e possibilitou a
interação entre os pares; no entanto, atualmente, os sujeitos percebem que o Programa
praticamente não existe, pois o eixo principal que é a formação continuada se
transformou em um arremedo de formação que não corresponde ao que estava
estabelecido na proposta inicial, isso significa que existe um falso discurso de
continuidade dessa política.
Nesse arcabouço de estudos pesquisados localizou-se uma dissertação que
discute a Alfabetização de Jovens e Adultos, de autoria de Fabiola Silva dos Santos
(2008), Política de Alfabetização de Jovens e Adultos de Mato Grosso do Sul: a
Experiência do Movimento de Alfabetização - MOVA/MS (1999/2006) – (UCDB).
A pesquisa de SANTOS (2008) discute o Movimento de Alfabetização de Mato
Grosso do Sul (MOVA/MS), teve por objetivo: caracterizar o MOVA/MS, sua
concepção político-pedagógica; identificar as formas de financiamento e as parcerias
estabelecidas que permitiram sua estruturação, operacionalização e expansão. A
metodologia foi pautada na análise documental além de material empírico. De acordo
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com os resultados apontados por Santos (2008) a concepção inicial do programa esteve
pautada na concepção de educação popular de Paulo Freire. A ampliação do programa
de alfabetização a jovens e adultos no estado de MS se dá com a implantação do
Programa Federal Brasil Alfabetizado, foi estabelecido um convênio com o MEC, a
partir dessa parceria o programa passa a ser denominado de MOVA/MS
ALFABETIZADO. A autora afirma que a continuidade e ampliação do Programa não
foi suficiente para garantir a participação do Estado para em políticas que promovessem
a autonomia e emancipação dos Jovens e Adultos.
A tessitura textual engendrada nesse percurso reflexivo buscou amalgamar as
discussões a partir das categorias: Políticas Educacionais de Alfabetização, Concepção
de Alfabetização, Formação de Professores Alfabetizadores com ênfase no PNAIC e
Políticas de Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, com o propósito de
promover a interlocução entre as pesquisas e constituir um campo compreensível e
diverso, considerando a dimensão macro dos estudos mapeados.

2 Material e métodos
A pesquisa e levantamento dos dados aqui sistematizados e problematizados
ocorreu de janeiro a março de 2019, especificamente no banco de dissertações e teses da
CAPES, utilizou-se o termo ―política de alfabetização‖ para mapear as dissertações e
teses já realizadas neste campo, particularmente nos Programas de Pós-graduação em
Educação (PPGE). Na oportunidade obteve-se dezesseis trabalhos, sendo quatorze
dissertações e duas teses, considerando o recorte de tempo de 1990 a 2018. A opção
pela pesquisa a partir dos anos 1990, justifica-se pelo processo de democratização da
educação pujante a partir desse período, a preocupação com políticas de formação de
professores alfabetizadores e o consequente crescimento das pesquisas em educação,
particularmente pelo interesse crescente dos pesquisadores em investigar a alfabetização
motivados pelos altos índices de analfabetismo e a inserção de novos métodos de
alfabetização no Brasil.
No quadro abaixo observa-se um demonstrativo por quantitativo, instituição, ano
e tipo de pesquisa, conforme já analisado anteriormente.
Ano

Pesquisa

Instituição

QTD

1990

Mestrado

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

01
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CAMPINAS (UNICAMP)
1990

Doutorado

1991

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 01
RIO DE JANEIRO (UFRJ)
PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE
CATÓLICA (PUC/SP)

02

01

1993

Mestrado

2004

Mestrado

UNIVERSIDADE REGIONAL DE
BLUMENAU (FURB)

2008

Mestrado

UNIVERSIDADE
CATÓLICA 01
DOM BOSCO (UCDB)

2008

Mestrado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 02
ESPIRITO SANTO (UFES)

2012

Mestrado

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 01
JUIZ DE FORA (UFJF)

2013

Mestrado

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 02
GRANDE DOURADOS (UFGD)

2014

Mestrado

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 01
PERNAMBUCO (UFPE)

2017

Mestrado

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 01
UBERLÂNDIA (UFU)

2018

Mestrado

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 02
CEARÁ (UFC)

2006

Doutorado

2018

Mestrado

2013

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 01
SUDOESTE DA BAHIA (UESB)

Quadro 1 – realizado pelas autoras
Uma ressalva importante se faz em demarcar aqui quanto à disponibilidade de
alguns trabalhos, tendo em vista que estes não constam no banco de dados da CAPES,
Plataforma Sucupira, particularmente os trabalhos que foram defendidos nos anos 90 e
início de 2000. Outros localizados na biblioteca da instituição superior a qual foi
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defendido, esta não disponibilizava o trabalho completo, por não haver autorização do
autor, estando este disponível apenas em versão física na biblioteca local.
Buscou-se na análise das pesquisas aqui aventadas, entrecruzar as vozes dos
autores e ressaltar a contribuição dos estudos realizados, de modo a corroborar com o
cenário da pesquisa em Educação no Brasil e mapear os percursos que foram sendo
tecidos no campo da alfabetização desde os anos de 1990 até 2018.

Considerações finais

Inicialmente a proposta do texto motivou-se pela possibilidade de entrecruzar as
vozes dos pesquisadores em um diálogo acerca da alfabetização, entretanto, realizou-se
um percurso bem mais complexo e significativo. À medida que se busca conhecer,
estabelecer sentidos e demarcar o campo das interlocuções somos provocados a dialogar
também com nossas experiências formativas.
O esforço aqui esteve em materializar um estudo que dialogasse com as vozes
dos pesquisadores e que fundamentalmente trouxesse para a área de estudo,
alfabetização, aqui circunscrita de modo especial nas pesquisas de stricto sensu.
O enredo do texto buscou marcar o campo das implicações das políticas de
alfabetização e especificamente suas nuances e percursos. Desse modo o presente texto
expressa um pouco do que se pôde captar, revelar e problematizar acerca do que estas
pesquisas têm a contribuir com a área da alfabetização.
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Provinha Brasil: analisando a matriz de referência e os modos de
―aferir‖ o processo de alfabetização e do letramento inicial346.
Darlize Teixeira de Mello
Bruna Bissolotti Disegna
Universidade Luterana do Brasil/PPGEDU- CNPq
NECCSO/UFRGS

Resumo:O trabalho analisa as nove edições da Provinha Brasil (2008-2016) — avaliação
diagnóstica do nível de alfabetização das crianças do segundo ano de escolarização das escolas
públicas brasileiras. Examina as matrizes de referências desse instrumento avaliativo, a partir de
seus cinco eixos e dezessete descritores, destacando a forma como o processo de consolidação
da alfabetização e do letramento inicial é medido. Caracteriza-se como qualitativo com foco
descritivo-analítico e a metodologia empregada contempla a análise de textos documentais
dessa avaliação. Em comparação com outras pesquisas realizadas na rede municipal de ensino
de Porto Alegre, considerando esse instrumento avaliativo (MELLO, 2012), as análises têm
evidenciado que o desempenho dos alfabetizandos, independentemente da edição e do teste,
pode dar maior visibilidade do processo de alfabetização e uma (in)visibilidade ao letramento
inicial na leitura, deixando à margem outras possíveis leituras (in)visibilizadas nesse
instrumento avaliativo.

Palavras-chave: Provinha Brasil. Matriz de referência. Avaliação.

Introdução
A Provinha Brasil era um instrumento de avaliação instituído pela Portaria
Normativa nº10, de 24 de abril de 2007. Aplicado no 2º ano do Ensino Fundamental de
escolas públicas duas vezes ao ano (no início e no fim do ano letivo) buscava oferecer à
escola um diagnóstico do nível de alfabetização dos alunos. Estava aliado às metas do
Plano de Desenvolvimento da Educação com o foco de todas as crianças estarem
alfabetizadas até os oito anos de idade. Sua primeira edição foi no ano de 2008 e a
última em 2016 e era elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), através da Diretoria de Avaliação da Educação
Básica (Daeb) e com apoio da Secretaria de Educação Básica do Ministério da
Educação (MEC) e outros colaboradores.
Tendo como corpus de análise as matrizes de referência da Provinha Brasil, o
presente trabalho, procurará analisar esse instrumento avaliativo com vistas a evidenciar
346

O presente artigo é resultado de estudos e análises de dados de pesquisa que integram o Projeto ―A
avaliação das habilidades de compreensão leitora de alunos alfabetizandos: Provinha Brasil e Avaliação
Diagnóstica do Programa Mais Alfabetização e a Base Nacional Comum Curricular‖, realizado com
apoio do CNPq.
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um mapeamento das edições de 2008 a 2016, examinando a relação entre essas
matrizes, os descritores de cada edição e teste e as indicações de uma avaliação para
alfabetização e para o letramento inicial.
O estudo caracteriza-se como qualitativo com foco descritivo-analítico. A
metodologia empregada prevê contemplar análises de textos documentais: documentos
que explicitam as matrizes de referências: eixos e descritores das habilidades de leitura
a serem aferidos para o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais do ensino
fundamental, a partir de três etapas: a pré-análise do material, a exploração do material e
o tratamento de resultados. (BADIN, 2007).
Inicialmente faremos uma apresentação desse instrumento avaliativo e dos
documentos que o orientam e posteriormente apresentaremos a Matriz de Referência
com seus eixos e descritores, estabelecendo relações com as formas de ―aferir‖ o
processo de alfabetização e o letramento inicial.

Provinha Brasil: documentos de orientação e aplicação (Kits da Provinha Brasil).
A Provinha Brasil avaliava alunos no segundo ano de escolaridade do ensino
fundamental de nove anos. Era composta por um kit de documentos que, além da
própria Provinha (Caderno do Aluno), tinha outros cinco documentos na edição de 2008
— Testes 1 e 2, que foram sofrendo modificações ao longo das edições de 2008 a 2016.
No Quadro 1 é possível localizar as alterações sofridas por tal kit

Quadro 1: Documentos que compõem o kit da Provinha Brasil das edições de 2008 a
2016.
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Fonte: BRASIL (2008a; 2008b; 2009a; 2009b; 2010a, 2010b; 2011a; 2011b; 2012a, 2012b,
2013a, 2013b; 2014a, 2014b; 2015a, 2015b; 2016a e 2016b).

Ao observar as modificações sofridas pelo kit quanto aos documentos que
fizeram parte dele entre as edições de 2008 a 2016 (QUADRO 1), constatamos que
cinco dos seis documentos mantiveram a mesma nomeação em todas as edições, quais
sejam: Orientações para Secretarias de Educação; Passo a Passo; Caderno do Aluno;
Guia de Correção e Interpretação de Resultados e Reflexões sobre a Prática. Somente
um dos seis documentos do kit, na edição de 2008 — Teste 1, denominado Caderno do
Professor/Aplicador, passa por alterações na sua organização e nomeação: primeiro, em
função de seu desdobramento em dois volumes, nas edições de 2008 — Teste 2 — e nas
edições de 2009 e 2010 — Testes 1 e 2 — passa a receber o acréscimo de dois
subtítulos, conforme seu conteúdo: Caderno do Professor/Aplicador I: Orientações
Gerais e Caderno do Professor/Aplicador II: Guia de Aplicação; depois, volta a ser um
documento único, na edição de 2011, mas com títulos diversos dos anteriores, ao passar
a ser denominado somente Guia de Aplicação, no Teste 1, e Guia de Aplicação —
Leitura, no Teste 2. Observamos que esse segundo subtítulo — ―Leitura‖ — foi
indexado ao Guia de Aplicação em razão de nessa edição/teste 2 ter sido realizada a
primeira edição da Provinha Brasil — Matemática — Teste 1. Observamos também que
não há mais, em nenhuma das capas, a denominação Caderno do Professor/Aplicador,
passando o documento a ser denominado Guia de Aplicação. Essa exclusão da
denominação Caderno do Professor/Aplicador da margem a pensar que esse
instrumento avaliativo não passa mais a ser aplicado somente pelo professor, mas por
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outros aplicadores, como os supervisores das escolas. Isso ocorreu a partir da 4ª e última
edição, em 2011.
Assinalamos ainda que a partir de 2012/Teste 2, o Caderno Reflexões sobre a
Prática passa a não compor o Kit e desses seis documentos, somente três aparecem
disponibilizados no site da Provinha Brasil, Portal do MEC: o Guia de AplicaçãoLeitura, o Caderno do aluno-Leitura e o Guia de correção e interpretação — Leitura e
Matemática.
Provinha Brasil — Matriz de Referência — o que é avaliado

Como pontuamos antes, a primeira versão da Matriz de Referência da Avaliação
da Alfabetização e do Letramento Inicial consta no documento Provinha Brasil —
Passo a Passo (BRASIL 2008a). Esse documento, com base nos significados atribuídos
a conceitos de alfabetização e de letramento, indica as habilidades a serem consideradas
em tal instrumento avaliativo ao longo das edições sem alteração.
Na Matriz de referência347 as habilidades encontram-se agrupadas por ―eixos‖,
no caso da avaliação da Alfabetização e letramento inicial – Leitura, da Provinha
Brasil, cada ―eixo‖ buscando retratar um aspecto constitutivo da leitura. Outro
esclarecimento relevante é que os conteúdos associados a competências e habilidades
desejáveis são subdivididos em partes menores, cada uma especificando o que os itens
das provas devem medir — estas unidades denominadas ―descritores‖. Esses, por sua
vez, traduzem uma associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais
desenvolvidas pelos alunos. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade
implica e são utilizados como base para a construção dos itens de diferentes disciplinas.
(BRASIL, 2019).
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 paralela, entendendo-se alfabetização como desenvolvimento da
compreensão de regras do funcionamento da escrita alfabética e o letramento como

347

Vale destacarmos que a Matriz de Referência tem sido produzida a partir de estudos das propostas
curriculares de ensino sobre os currículos vigentes no país, além de pesquisas em livros didáticos e
debates com educadores em atividade nas redes de ensino e especialistas em educação. (CAEDUFJF,
2019).
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possibilidades de usos e funções sociais da linguagem escrita, isto é, o processo de
inserção e participação dos sujeitos na cultura escrita (BRASIL, 2008a).
Assim sendo, foram consideradas como habilidades imprescindíveis para o
envolvimento da alfabetização e do letramento as seguintes habilidades: compreensão e
valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, escrita e
desenvolvimento da oralidade (BRASIL, 2008a).
Antes de passar à apresentação dos eixos e dos descritores de habilidades
considerados na Matriz de Referência da Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial de cada edição da Provinha Brasil, destacamos que o eixo desenvolvimento da
oralidade não foi avaliado desde sua primeira edição, conforme justificativa localizada
nesse documento que informa: ―A oralidade, embora fundamental para o
desenvolvimento e aquisição da linguagem escrita, não será avaliada devido às
limitações impostas pela natureza da avaliação proposta‖ (BRASIL, 2008a, p. 14). E
que o eixo compreensão e valorização da cultura escrita, conforme documento
orientador Passo a Passo ―não é tratado separadamente na Matriz de Referência da
Provinha Brasil, mas as habilidades que o compõem permeiam a concepção do teste, na
medida em que subjazem à elaboração das questões de leitura‖ (BRASIL, 2008a, p. 14).
Destacamos que, dos cinco eixos das habilidades linguísticas da alfabetização, somente
três — apropriação do sistema de escrita, leitura e escrita — foram avaliados na
primeira edição da Provinha Brasil - Teste 1 e 2. (BRASIL, 2008a; BRASIL, 2008b). O
eixo de escrita foi aferido somente nesta primeira edição de aplicação da Provinha
Brasil. Considerando esses aspectos apontados, deter-nos-emos à apresentação somente
dos eixos aferidos em todas as edições e testes a partir de conceitos referidos nesse
documento.
O eixo de apropriação do sistema de escrita diz respeito à apropriação pela
criança do sistema da língua escrita, isto é, trata da aquisição das regras que orientam a
escrita pelo sistema alfabético, bem como o domínio da ortografia da Língua
Portuguesa. Nesse sentido, considerando tal eixo, destacamos alguns aspectos
importantes que o alfabetizando necessita compreender, considerando esse eixo: as
diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas e o domínio das convenções
gráficas, entre outros. Também consta na contextualização desse eixo que, embora cada
alfabetizando tenha seu ritmo próprio e gradual de apropriação do sistema de escrita
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alfabético, muitas dessas habilidades básicas necessitam ser dominadas no início da
escolarização como suporte para outras mais complexas (BRASIL, 2008a).
Já o eixo de leitura é conceituado a partir de excerto do Pró-Letramento (2007),
sendo a leitura entendida como atividade que depende de processamento individual, mas
se insere num contexto social e envolve disposições atitudinais, capacidades relativas à
decifração, à compreensão e à produção de sentido. A abordagem dada à leitura
abrange, portanto, desde capacidades necessárias ao processo de alfabetização até
aquelas que habilitam o aluno à participação ativa nas práticas sociais letradas, ou seja,
aquelas que contribuem para o seu letramento (BRASIL, 2008a).
Salientamos que um dos primeiros problemas a serem enfrentados ao fazer a análise
desse instrumento avaliativo é a própria concepção de letramento que passa a ser vista
somente com viés escolar, operacional e restrito, nem sempre condizentes com as
habilidades de leitura e de escrita e com as práticas sociais fora da escola (SOARES,
1999). E é interessante destacar a ênfase dada à leitura, uma vez que uma análise da
produção escrita seria extremamente dispendiosa.
Provinha Brasil — Matriz de Referência — Descritores

A matriz de referência da Provinha Brasil é organizada em duas colunas: a
primeira destaca o eixo que será avaliado e a segunda descreve as habilidades
selecionadas para avaliar cada eixo. As habilidades descritas são também chamadas de
descritores, por isso são indicadas com a letra ―D‖ (BRASIL, 2008a). No quadro 2 estão
descritas as habilidades selecionadas para avaliação na primeira edição de aplicação
desse instrumento avaliativo, ano de 2008.

Quadro 2: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial - Edição de 2008.
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Fonte: Documento Provinha Brasil - Passo a passo (BRASIL, 2008a, p. 9)

A 2ª (2009) e a 3ª (2010) edições da Provinha Brasil evidenciam modificações
na Matriz de Referência, de acordo com estudos de Schneider & Mozz (2011). O
estudo feito pelas autoras sobre as orientações curriculares no ciclo da alfabetização
destaca a alteração na Matriz de Referência de 2008 para os testes das edições de 2009 e
2010, com redução no número de eixos e, por consequência, das habilidades
correspondentes aos eixos excluídos, acompanhada do acréscimo do detalhamento dos
descritores das habilidades do processo de alfabetização avaliado.
Um dos eixos que passa a não ser contemplado no instrumento avaliativo é o da
escrita. Assim sendo, as questões abertas, constantes no eixo de escrita, em função de
limitações técnicas para a correção, de acordo com o documento Passo a Passo
(BRASIL, 2009a, p. 12), passam a não comporem a avaliação e deixam de ser descritas
na Matriz de Referência, conforme já pontuado pelo processo trabalhoso para aferir
essas produções.
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Ao examinar a Matriz de Referência da 4ª edição (2011a e b), 5ª edição (2012a
e b), 6ª Edição (2013a e b), 7ª edição (2014a e b), 8ª edição (2015a e b) e 9ª edição
(2016a e b), constatamos que essa manteve os mesmos eixos e descritores, apresentando
pequenas nuances apenas na forma de apresentar o detalhamento dos descritores. Logo,
a Matriz de 2009 a 2016 contemplou dois dos quatro eixos da Matriz de 2008 —
apropriação do sistema de escrita e leitura — e dez dos dezessete descritores. Já em
sua 9ª edição, além de apresentar os mesmos eixos a serem avaliados e os descritores, o
documento conta com um ―comentário‖ sobre estes, detalhando o exigido para aquele
descritor em uma mesma tabela.
Vale destacar também aglutinação dos descritores. Alguns descritores
transformam-se em detalhamento de descritor, havendo certo ―enxugamento‖ e
renomeação de descritores, conforme poderemos observar no quadro 3. Neste quadro
podemos ver a organização dos descritores nos eixos referentes à 2ª (2009a e b), 3ª
(2010a e b), 4ª (201 a e b) e 5ª edições (2012 a e b).

Quadro 3: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicia - edição de 2009-2011.

1º EIXO

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA: habilidades
relacionadas à identificação e ao reconhecimento de princípios do
sistema de escrita.

Habilidade (descritor)

Detalhamento da habilidade (descritor)

D1: Reconhecer letras.

Habilidades relacionadas à capacidade de diferenciar letras de outros sinais
gráficos, identificar pelo nome as letras do alfabeto ou reconhecer os
diferentes tipos de grafia das letras.

D2: Reconhecer sílabas.

Identificar o número de sílabas que formam uma palavra por contagem ou
comparação das sílabas de palavras dadas por imagens.

D3: Estabelecer relação entre
unidades sonoras e suas
representações gráficas.

Identificar em palavras a representação de unidades sonoras como:

2º EIXO

LEITURA

Habilidade (descritor)

Detalhamento da habilidade (descritor)

D4. Ler palavras.

Identificar a escrita de uma palavra ditada ou ilustrada, sem que isso seja
possível a partir do reconhecimento de um único fonema ou de uma única
sílaba.

o
o
o
o

vogais nasalizadas;
letras que possuem correspondência sonora única (ex.: p, b, t, d, f);
letras com mais de uma correspondência sonora (ex.: ―c‖ e ―g‖); e
sílabas.
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D5: Ler frases.

D6: Localizar informação
explícita no texto.

Localizar informações em enunciados curtos e de sentido completo, sem
que isso seja possível a partir da estratégia de identificação de uma única
palavra que liga o gabarito à frase.
Localizar informações em diferentes gêneros textuais, com diferentes
tamanhos e estruturas, com distintos graus de evidência de informação, e
exigindo, em alguns casos, relacionar dados do texto para chegar à resposta
correta.

D7: Reconhecer assunto de um
texto.

Antecipar o assunto do texto com base no suporte ou nas características
gráficas do gênero ou, ainda, em um nível mais complexo. Identificar a
finalidade, apoiando-se apenas na leitura individual do texto.

D8: Identificar a finalidade do
texto.

Antecipar a finalidade do texto com base no suporte ou nas características
gráficas do gênero ou, ainda, em um nível mais complexo, identificar a
finalidade, apoiando-se apenas na leitura individual do texto.

D9: Estabelecer relações entre
partes do texto.

Identificar repetições e substituições que contribuem para a coerência e a
coesão textual.

D10: Inferir informação.

Inferir informação.

Fonte: BRASIL (2009a, p. 14; 2009b, p. 16; 2010a, p. 16; 2010b, p. 13; 2011a, p. 13; 2011b, p. 10;
2012a, p. 10, 2012b, p. 11).

Ao observar o quadro 3 podemos perceber no primeiro eixo — Apropriação do
sistema de escrita — os seis descritores da Matriz de Referência da primeira edição
(2008), testes 1 e 2: D1. Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como os números,
sinais de pontuação ou de outros sistemas de representação; D2. Identificar letras do
alfabeto; D3. Reconhecer palavras como unidade gráfica; D4. Distinguir diferentes
tipos de letra; D5. Identificar sílabas de palavras ouvidas e/ou lidas; D6. Identificar
relações fonema/grafema (som / letra) são aglutinados em três descritores: D1:
Reconhecer letras; D2: Reconhecer sílabas e D3: Estabelecer relação entre unidades
sonoras e suas representações gráficas, a partir da Matriz de Referência da segunda
edição (2009). Já o descritor D3. Reconhecer palavras como unidade gráfica passa a
compor o segundo eixo, o eixo de leitura.
Destacamos que, a partir de 2013/Teste 1, a Matriz de Referência deixa de
apresentar o detalhamento do descritor e passa a comentá-lo, conforme quadros 4, 5 e 6.
É importante observarmos a distinção entre o detalhamento do descritor e o descritor
comentado.
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Quadro 4: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicia - edição de 2013- Teste 1.

Fonte: BRASIL (2013a, p12).

Quadro 5: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial da Provinha Brasil – Eixo Apropriação do sistema de Escrita - Comentada.
Edição de 2013- Teste 1.
1º EIXO – Apropriação do sistema de escrita

Fonte: BRASIL (2013a, p. 13).
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Quadro 6: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial da Provinha Brasil – Eixo Leitura - Comentada.
2º EIXO – Leitura

Fonte: BRASIL (2013a, p. 13-14).

O detalhamento do descritor, como o próprio nome aponta, caracteriza-se por
uma ―descrição objetiva‖ da habilidade referida no descritor, redigida em forma de um
objetivo. Como podemos observar no descritor D3: Estabelecer relação entre unidades
sonoras e suas representações gráficas e o detalhamento do mesmo Identificar em
palavras a representação de unidades sonoras como: vogais nasalizadas; letras que
possuem correspondência sonora única (ex.: p, b, t, d, f); letras com mais de uma
correspondência sonora (ex.: ―c‖ e ―g‖); e sílabas. (BRASIL, 2009a, p14). Já o
descritor comentado possui um caráter mais prescritivo no sentido de apontar ao
professor o objetivo do descritor e sua relevância para o processo de formação do leitor
e escritor competentes. Vejamos o comentário do descritor D3: Estabelecer relação
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entre unidades sonoras e suas representações gráficas e o comentário do mesmo Este
descritor avalia a habilidade de o aluno identificar em palavras a representação de
letras que possuem correspondência sonora única (ex.: p, b, t, d, f); letras com mais de
uma correspondência sonora (ex.: ―c‖ e ―g‖) (―casa‖ e ―cidade‖ ―monge‖ e ―pajé‖)
e sílabas que possuem essas letras/ unidades sonoras. É importante que o aluno
consiga estabelecer essas relações quando estão se apropriando do sistema de escrita
alfabética para ler e escrever seus textos com mais segurança. (BRASIL, 2013a, p. 13).
Destacamos em relação ao comentário do descritor que o caderno ―Guia de
Aplicação‖ da Provinha Brasil, desde a 4ª edição (2010), já trazia o comentário de cada
questão (item) a ser aplicado aos alunos, orientando ao professor o que seria avaliado.
Parece-nos, então, que houve uma compilação dessas orientações prescritivas para a
descrição da Matriz de Referência.
Na Mariz de Referência de 2013/Teste 2, observa-se que volta o detalhamento
do descritor, contudo, com nova ―redação‖, organizado de forma enumerada. O
comentário do descritor permanece, conforme quadros 7, 8 e 9.

Quadro 7: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial - edição de 2013/Teste 2348.
Fonte: BRASIL (2013b, p12-13).

348

Essa ―formatação‖ da Matriz de Referência será a mesma na 7ª (2014) / Testes 1 e 2 e 8ª edição (2015)
/ Teste 1 e 2, por isso não será novamente apresentada nesse trabalho. (BRASIL, 2014a, f. 11; 2014b,
f.11; 2015a, f.11 e 2015b, f.11).
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Quadro 8: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial da Provinha Brasil – Eixo Apropriação do sistema de Escrita - Comentada349.
Edição de 2013/Teste 2
1º EIXO – Apropriação do sistema de escrita

349

Como a Matriz de Referência comentada não modifica o “conteúdo” apenas a forma do quadro, não
será acrescido o quadro do eixo Leitura.
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Fonte: BRASIL (2013b, p. 14-15).

Quadro 9: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial da Provinha Brasil – Eixo Leitura- Comentada350.
Edição de 2013/Teste 2
2º EIXO – Leitura

350

Como a Matriz de Referência comentada não modifica o “conteúdo” apenas a forma do quadro, não
será acrescido o quadro do eixo Leitura.
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Fonte: BRASIL (2013b, p. 15-16).

Podemos observar que no eixo da leitura as modificações são na formatação, o
detalhamento passa a ser por item e o comentário é mantido com a mesma redação. A
―redação/texto‖ do comentário só será modificada nas Matrizes de Referências
seguintes 7ª (2014a e b) e 8ª edições (2015a e b), conforme quadro 9, nestas edições, o
comentário da Mariz de Referência passando por uma alteração de ―formatação e
redação‖, passando o comentário a ser realizado por detalhamento do descritor e em
forma de ―itens‖, conforme quadros 10 e 11.

Quadro 10: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial da Provinha Brasil – Eixo Apropriação do sistema de Escrita – Comentada.

1º EIXO – Apropriação do sistema de escrita
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Fonte: BRASIL (2014a, p. 14-15; 2014b, p. 12-13; 2015a, p. 12-13; 2015b, p.12-13).

Quadro 11: Matriz de Referência para Avaliação da Alfabetização e do Letramento
Inicial da Provinha Brasil – Eixo Leitura - Comentada.

2º EIXO –Leitura

1829

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Fonte: BRASIL (2014ca p. 15-16; 2014b, p. 13-14; 2015a, p. 13-14; 2015b, p.13-14).

Já no último ano de edição, em 2016, os descritores aparecem com o comentário
ao lado em uma terceira coluna mudando-se, novamente, apenas a forma de
apresentação.
Comparando os quadros 8 e 9 da Matriz de Referência da 6ª edição (2013) com
os quadros 10 e 11, das Matrizes de Referências das 7ª e 8ª edições (2014 -2015),
podemos observar uma perda significativa de informações aos professores aplicadores e
avaliadores. Enquanto na 6ª edição (2013), o comentário do descritor D7 – Reconhecer
assunto de um texto aponta de forma detalhada qual habilidade a ser avaliada e a partir
de que suporte e de que forma, conforme a descrição: ―Este descritor avalia a
habilidade de o aluno identificar o assunto do texto, o qual não deve ser extenso, e
contemplar diferentes tipos de texto, seja em prosa, um conto, uma anedota, ou em
verso, um poema, uma canção, entre outros, com base no suporte ou nas características
gráficas do gênero, do título, ou, em um nível mais complexo, fundamentando-se
apenas na leitura individual do texto pelo aluno‖ (BRASIL, 2013b, p. 15), o
comentário do descritor D7 — Reconhecer assunto de um texto, das 7 ª e 9ª edições
(2014-2016) — é transformado em um item, bastante genérico e repetido em todos
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outros comentários de descritores, conforme o excerto a seguir: ―A complexidade varia
de acordo com o gênero textual utilizado, o tamanho do texto, a sequência em que as
ideias são apresentadas e a localização da informação no corpo do texto (início, meio
ou fim)‖. (BRASIL, 2014a, p. 15; 2014b, p. 13; 2015a, p. 13; 2015b, p. 13, 2016ª, p. 13,
2016b, p. 13). Embora, o enfoque seja o mesmo, parece-nos que o comentário na Matriz
de Referência da 6ª edição (2013) permite ao professor saber o que está sendo avaliado:
o assunto do texto, o qual não deve ser extenso, e contemplar diferentes tipos de texto, o
que o aluno terá de apoio para identificar o assunto do texto: o suporte ou as
características gráficas do gênero, o título, ou, em um nível mais complexo, o texto e
como poderá fazer essa identificação: apenas na leitura individual do texto por ele, o
aluno. Nesse sentido, esse comentário parece dizer mais do que um item genérico e
repetido, conforme já pontuado.
Analisando os anos de 2008 e 2016, respectivamente testes 1 e 2, podemos
observar que há certa regularidade na organização da Provinha Brasil. As dez primeiras
questões avaliam as habilidades relacionadas à capacidade de diferenciar letras de
outros sinais gráficos, reconhecer sílabas que compõem palavras, reconhecer pelo nome
as letras do alfabeto, ler palavras que possuem sílabas simples (consoante-vogal) e
complexas (consoante/consoante/vogal ou consoante/vogal/vogal), a identificar o
número de sílabas que formam palavra por meio de contagem das unidades sonoras, a
reconhecer letras escritas de diferentes formas e a identificar o suporte textual de
determinados materiais (calendário e jornal, por exemplo).
A análise também possibilita destacarmos que a estrutura da Provinha nas oito
edições permite localizar dois grupos de questões: um primeiro grupo, formado pelas
questões que contemplam os descritores do eixo apropriação do sistema de escrita,
envolvendo, principalmente, o reconhecimento de letras e de sílabas, como também a
relação grafema-fonema; enquanto um segundo grupo, formado por questões que
contemplam os descritores do eixo leitura, envolve, por um lado, a leitura de palavras
com sílabas canônicas (consoante/vogal) e não canônicas (vogal/consoante/vogal) e a
leitura de frases e textos curtos, e, por outro, o reconhecimento da finalidade e do
assunto de diferentes suportes e gêneros textuais, como também exploração da tipologia
do texto narrativo e do uso de inferências.
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A partir da questão onze até aproximadamente a questão 20351, em alguns testes,
as habilidades avaliadas estão relacionadas às capacidades de identificar a finalidade de
um texto com base tanto nas características gráficas do gênero quanto na leitura do texto
e ler frases curtas formadas por palavras compostas predominantemente de sílabas
simples, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros (bilhetes e
convites), inferir informações em textos curtos, localizar informações explícitas em
textos curtos, reconhecer o assunto do texto, considerando o gênero textual, reconhecer
o assunto de um texto informativo que apresenta vocabulário mais complexo.
Podemos ponderar também que a análise conjunta das matrizes de referência da
Provinha Brasil, de 2008 a 2016, revela que a descrição dos níveis de proficiência de
leitura enfatiza as habilidades individuais de leitura: D6 – Localizar informação
explícita em textos; D7 – Reconhecer assunto de um texto; D8 – Identificar a
finalidade do texto; D9 – Estabelecer relação entre as partes do texto; D10 – Inferir
informação.
Nesse sentido, o letramento é visto como atributo pessoal, refletindo uma visão
escolar de leitura, utilizando como parâmetro o que o aluno consegue fazer com o texto
e não exatamente uma concepção social, o letramento visto como fenômeno cultural,
voltado para a valorização dos usos sócias da linguagem (SOARES, 1999).
Não obstante, é importante salientar que a concepção de leitura escolar
manifesta-se no conjunto das questões que compõem o instrumento avaliativo, sendo
essas compostas por textos mais comumente encontrados em materiais didáticos tais
como, poemas, tirinhas, propagandas.
Mesmo sendo questões elencadas muitas vezes de materiais didáticos,
envolvendo compreensão de imagens ou que exigem do alfabetizando relacionar
estímulos verbais e não-verbais — tirinhas e propagandas, por exemplo — costumam
ter um resultado insatisfatório de acertos (MELLO, 2012). Nesse sentido, trazemos
algumas inquietações: Será que isso significa que os alfabetizandos não compreendem
imagens; que são incapazes de relacionar o texto escrito e imagens? Ou que os
alfabetizandos têm sido pouco expostos ao tipo de competência aferida nesse

351

Até o ano de 2009 a Provinha Brasil era composta por 24 questões de múltipla escolha. Somente no
ano de 2008, nos testes 1 e 2, tiveram questões de número 24 a 27. Essas correspondiam aos descritores
D15 (escrever palavras) e D16 (escrever frases da matriz de referência da Provinha Brasil). Consideramos
que, a retirada dos descritores D15 e D16 da edição de 2009 tenha ocorrido pelo fato de não comporem a
classificação dos níveis de resultados. Para aferição de resultados eram contempladas apenas as questões
de múltiplas escolhas (1 a 24).
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instrumento avaliativo352?
Deste modo podemos dizer que essa avaliação, apesar de trazer dados valiosos
sobre as habilidades de leitura dos alfabetizandos353, não aferi diretamente a
proficiência leitora e o grau de letramento desses alunos354, uma vez que a habilidade
deles de lidar com textos do cotidiano não é diretamente avaliada.

Considerações Finais

Ao estabelecer comparações entre as diferentes edições da Provinha Brasil,
considerando as aplicações de 2008 a 2016, observamos que há mudanças muito sutis
quanto às orientações do que necessita ser avaliado no instrumento avaliativo.
De modo geral, a matriz de referência, considerando seus eixos e descritores,
demonstra ter preocupação com as habilidades de aprender a ler e a escrever, pois tem
como um dos seus objetivos, se não o maior, fazer um diagnóstico do nível da
alfabetização e do letramento inicial dos alunos.
Levando em conta a análise desse instrumento avaliativo, destacamos que a
noção de língua e proficiência leitora parece estar articulada à linguística textual, em
que o texto supera as restrições de sua superfície material, sendo definido pelo uso
indissociável do discurso (KOCH, 2002). E aos conceitos teóricos que subjazem
documentos orientadores das políticas públicas: PCNs (1997), Pró-letramento (2007);
Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (2012)355 ou mesmo, atualmente, a
Base Nacional Curricular Comum (2018), a saber: a abordagem dos gêneros textuais e
suas características tipológicas.

352

Pesquisa recente realizada em escola da rede municipal de ensino de Porto Alegre, com turmas de
alfabetização — ―Documentos pedagógicos‖, o processo de alfabetização e letramento e o contexto
escolar, a partir de análises de procedimentos de leitura em sala de aula tem evidenciado pouca circulação
de texto impresso nas classes de alfabetização. A leitura, quando aparece, é realizada pela professora
como contação de histórias. (ALVES; MELLO, 2019).
353
Ver MELLO (2012).
354
O projeto de pesquisa ―Percursos e representações da infância em livros para crianças – um estudo
de obras e de leituras‖, coordenado pela Profa. Dra. Rosa Maria Hessel Silveira, tem evidenciado como a
negociação de significados na leitura, em classes de 4º e 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
em uma escola da rede municipal de ensino de Porto Alegre, possibilitam aos alunos uma ampliação da
proficiência leitora. (BARBOSA; MELLO: SILVEIRA, 2019).
355
O PNAIC - O Pacto Nacional da 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, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. (Disponível
em <http://pacto.mec.gov.br/o-pacto> acesso em 28 out. 2018).
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Deste modo, observamos que muitas habilidades presentes nas matrizes de
referência da Provinha Brasil exigem do leitor inicial o processamento cognitivo da
decodificação, passando pela atribuição de sentidos, envolvendo a interação com o
texto, até o estabelecimento de relações mais complexas, tais como a inferência ou a
intertextualidade. Contudo, os resultados desse instrumento avaliativo em escolas da
rede municipal de ensino de Porto Alegre (MELLO 2012) e a análise de práticas
alfabetizadoras do ensino da leitura (ALVES; MELLO 2019) têm nos permitido
resignificar as práticas de ensino da leitura no contexto escolar, evidenciada a
importância de retomá-las como artefatos contextuais e históricos que trazem marcas da
trajetória das alfabetizadoras e a produção discursiva destinada à alfabetização e ao
letramento inicial.
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Alfabetização e políticas públicas: impactos sobre a prática de uma
professora (in)experiente

Dânia Monteiro Vieira Costa
Alzenira Barcelos Monteiro
PPGMPE - UFES

Resumo: Há 26 anos trabalhando como professora alfabetizadora tenho acompanhado
mudanças, que vão desde os paradigmas de pesquisa na área da alfabetização, passando pela
prática do professor no modo de ensinar, motivado pelas políticas públicas de alfabetização até
ao modo de como as crianças aprendem e reagem a essas mudanças. Este texto tem o propósito
de, a partir do relato de uma professora alfabetizadora, provocar a reflexão e esquadrinhar como
algumas dessas políticas, organizadas no âmbito educacional com o objetivo de combater o
analfabetismo, afetam a vida e a prática dos professores alfabetizadores. O mesmo é parte da
pesquisa que está sendo desenvolvida no mestrado, que tem como objeto de estudo os

aspectos discursivos na apropriação das relações sons e letras e letras e sons pelas
crianças na fase inicial da alfabetização. O dialogismo bakhtiniano embasará esses
estudos e pesquisas.
Palavras-chave: Políticas públicas. Práticas. Alfabetização.

Introdução
O tema da alfabetização vem, através das décadas, desde o final do
século XIX, provocando debates, polêmicas, questões variadas, e
provocando também estudiosos de áreas diversificadas. Muitos
aprofundamentos foram realizados ao longo do século XX e
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continuam se produzindo no primeiro quinto do século XXI
(GOULART; GONTIJO; FERREIRA, 2017, p. 12).

Qual é o melhor método para alfabetizar? Quem são os principais responsáveis
pelo fracasso escolar das crianças? Qual a importância da formação e do perfil do
professor alfabetizador? Esses são exemplos de algumas das questões que permeiam o
universo escolar, relativos à alfabetização e que têm provocado algumas discussões ao
longo do tempo. Há 26 anos trabalhando como professora dos anos iniciais, tenho
acompanhado alguns desses debates e algumas mudanças, polêmicas ou não, ocorridas
na alfabetização no Município de Vila Velha (ES) e no Estado como um todo.
Mudanças que vão desde os paradigmas de pesquisa na área da alfabetização, passando
pela prática do professor no modo de ensinar a leitura e a escrita na escola, motivado
pelas políticas públicas356 de alfabetização que trazem em seu bojo diferentes teorias a
cada época, até ao modo de como as crianças aprendem e como reagem a essas
mudanças. Segundo Mortatti (2010, p. 330), ―[...] ao longo da história da alfabetização,
saber ler e escrever tornou-se o principal índice de medida e testagem da eficiência da
escola pública, laica e gratuita [...]‖.
Este texto, por meio do relato da minha trajetória profissional, tem o propósito
de esquadrinhar como algumas políticas, organizadas no âmbito educacional com o
objetivo de combater e/ou erradicar o analfabetismo, afetam a vida e a prática dos
professores alfabetizadores e, consequentemente, as crianças que chegam à escola em
busca do aprender a ler e escrever. Para tanto, será feito um recorte de algumas leis e
programas implementados visando a melhoria da educação e alguns especificamente
para a alfabetização a partir dos anos 1990, quando iniciei como professora
alfabetizadora, até os dias de hoje.

Alfabetização em foco―?‖
Segundo Gontijo (2014), em março de 1990 foi celebrado o Ano Internacional
da Alfabetização e realizada a Conferência Internacional da Educação para Todos.
Neste evento que aconteceu em Jomtien, a noção de educação básica foi reforçada em
virtude das demandas da sociedade moderna. A Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), ao longo de sua história privilegiou
356

Políticas públicas – conjunto de medidas e procedimentos dispostos que, segundo Mortatti (2010),
traduzem a orientação política do Estado, visando regular as atividades governamentais e as tarefas de
interesse público.
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campanhas de alfabetização voltadas para os adultos, nesse momento de mudanças nas
formas de organização do trabalho, mas também dos focos de financiamento pelos
organismos internacionais, efetua
[...] a distinção entre a alfabetização como competência e
alfabetização como conjunto de práticas culturais socialmente
determinadas. O segundo conceito se aproxima da ideia de educação
permanente, e o primeiro está marcado pelo enfoque da alfabetização
como conjunto autônomo de habilidades, cuja aprendizagem é
fundamental para o desenvolvimento da capacidade de continuar a
aprender, um dos pilares que sustenta a noção de educação básica
(GONTIJO, 2014, p. 22).

Um ano depois desse evento, iniciei a carreira como professora substituta em
uma classe de alfabetização (primeira série) e confesso, que informações sobre um
evento tão importante para a alfabetização passaram por mim despercebidas. Nessa
época, estava em voga no cenário educacional brasileiro o construtivismo e a
psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky que, de acordo com
Gontijo (2014, p. 35), foi ―[...] a teoria que mais fortemente orientou as políticas de
alfabetização na década de 1990 e início dos anos 2000‖.
Assim como o evento da UNESCO, apesar do construtivismo estar sendo
empregado no país desde os anos 1980, a discussão sobre o assunto também, ainda não
havia chegado à escola onde eu lecionava e os professores alfabetizadores seguiam
utilizando o método que mais lhes era familiar naquele momento: métodos tradicionais
de ensino, fossem eles analíticos (parte do todo – palavração, sentenciação, contos ou
historietas, para as partes) ou sintéticos (parte das partes – letras e sílabas, para o todo).
Métodos que segundo Carvalho (2005), são característicos de um tempo em que grande
parte da população era analfabeta e as exigências sociais em termos de leitura eram
muito menores. As práticas de ensino se davam por meio da memorização e da
repetição.
Neste contexto, sob orientação da pedagoga, utilizava o Método da Abelhinha
para alfabetizar as crianças, sobre o qual estudei no curso do magistério, tendo a
oportunidade de colocá-lo em prática. É importante ressaltar que o Método da
Abelhinha, segundo Carvalho (2005), foi apresentado por suas autoras Alzira S. Brasil
da Silva, Lúcia Marques Pinheiro e Risoleta Ferreira Cardoso, como um método misto
do tipo fonético. O método apresenta ―[...] uma série de histórias cujos personagens
estão associados a letras e sons [...]‖ (CARVALHO, 2005, p. 26). Lembro-me bem que
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a Abelhinha, personagem que dá nome ao método, apresenta em seu corpo o formato de
um A em letra cursiva. Pronuncia-se o som da letra A de maneira prolongada a fim de
facilitar o entendimento pelas crianças.
As crianças aprendiam a codificar e decodificar com facilidade o que para mim
bastava naquele momento. Planejava as minhas aulas sem pensar nos aspectos
discursivos da língua e sem considerar os conhecimentos e as vivências que as crianças
com certeza tentavam expressar, ou por vezes expressavam, mas não eram
considerados. O índice de reprovação nas turmas de primeira série era grande e os
professores, assim como hoje, na maioria das vezes, eram considerados os principais
responsáveis pelo fracasso escolar das crianças. Talvez seja por isso que as turmas de
primeira série eram as últimas a serem escolhidas pelos professores, ficando a tarefa de
alfabetizar a cargo dos professores menos experientes, que era o meu caso. Penso que
uma fase tão importante da escolarização, se não a mais importante, deveria ser tratada
com mais esmero.
No ano seguinte, segundo Yanaguita (2011), no governo Itamar Franco (19921994), as diretrizes governamentais na área educacional foram expressas no Plano
Decenal de Educação para Todos 1993-2003, sendo este o documento decisivo às
políticas educacionais voltadas para a educação básica, com ênfase para o ensino
fundamental.
Esse Plano foi concebido a fim de dar sequência aos compromissos internacionais
que o Brasil deveria assumir e por isso direcionou novos padrões de intervenção estatal
(gestão própria do setor privado), recolocando as políticas educacionais como embates
travados no âmbito das diretrizes governamentais – a descentralização. Essa visão de
descentralização foi incorporada pelos planos posteriores como um redimensionamento
a novas formas de gestão educacional através de gerenciamento eficaz, com vista ao
aumento da produtividade e competitividade pelas instituições escolares. Incorpora-se à
linha modernizadora de implantar novos esquemas de gestão nas escolas públicas,
concedendo-lhe autonomia financeira, administrativa e pedagógica (YANAGUITA,
2008).

Mesclando práticas

Foi neste contexto político que, em 1993, iniciei minha trajetória como
professora em uma turma de primeira série, dessa vez, como professora efetiva da Rede
1839

Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf

Municipal de Ensino do Município de Vila Velha, ES. Ressalto que não me dava conta
dos impactos que estas ações trariam para a educação e, consequentemente, como
atingiria diretamente a todos os educadores, até os dias de hoje. Já tinha em mente o
sujeito que pretendia formar e qual sociedade queria para viver, no entanto, desconhecia
os caminhos que teria que percorrer. A dimensão política da alfabetização parecia
obscura e levei um tempo para entender que não pode haver neutralidade na educação.
Nas legislações que regem a educação em nosso país, estão implícitas ideologias que
visam atender aos interesses mercadológicos e acordos estabelecidos com organismos
internacionais. Hoje, tenho consciência que estava me posicionando de um lado que nós
professores, desejosos de uma sociedade mais justa e igualitária, jamais deveríamos nos
posicionar.
Passei a trabalhar, como regente de uma turma de alfabetização, utilizando
rótulos e confeccionando vários jogos com materiais recicláveis. Não mais utilizava o
Método da Abelhinha. Tentava trabalhar na chamada linha construtivista. Entretanto,
não entendia como uma professora conseguia alfabetizar sem o método das cartilhas
baseado em sílabas. Afinal de contas, essa foi a maneira como eu havia sido
alfabetizada, nos anos 1970, na Cartilha Caminho Suave. Tentava ministrar minhas
aulas de modo que ficassem divertidas e dinâmicas. No entanto, privilegiava os aspectos
linguísticos utilizando as unidades menores da língua para alfabetizar as crianças, por
ter mais segurança nessa maneira de alfabetizar. O texto entrava em minha sala de aula,
de uma forma ainda tímida, por meio das histórias, das músicas, das brincadeiras.
Entretanto, estes textos eram pouco explorados. Não fazia deles o ―ponto de partida e
nem o ponto de chegada‖ no ensino da língua, conforme defende Geraldi (2003).
Desse modo, apesar de tentar desenvolver um bom trabalho e de estar sempre
lendo sobre essas e outras teorias, percebia as minhas limitações. Apesar de gostar de ler
sobre educação de um modo geral e alfabetização, especialmente, tinha ciência de que
poderia fazer mais pela aprendizagem das crianças. O meu maior desejo como
professora era ingressar no curso superior a fim de aprimorar cada vez mais a minha
prática. Todavia as políticas salariais da época não me davam condições para isso.
Segundo Saviani (2008), em 1993 o projeto da nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases),
foi aprovado na Câmara, seguindo então para o Senado, sendo aprovado em 1994 como
PL 101/93 e tendo como Relator Sid Saboia. Sete anos se passaram desde o início desse
processo de discussão em 1989 e tramitação entre Câmara dos Deputados e Senado até a
aprovação da nova LDB em 1996. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
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[...] traz uma nova estruturação, organizando o ensino em níveis e
modalidades, a qual foi sendo implementada nesses anos que se
passaram após a sua aprovação. Em seu título V trata de níveis e
modalidades de educação e ensino, sendo que no capítulo I apresenta a
composição dos níveis escolares e no artigo 21 garante que a educação
escolar se organiza em dois níveis: a educação básica formada pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e educação
superior (BOENO; GISI; FILIPAK, 2015).

Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de
aprender, gestão democrática e educação inclusiva foram alguns dos princípios
estabelecidos pela LDB. Além desses, a obrigatoriedade da formação dos docentes em
nível superior para atuar na educação básica, foi outra norma estabelecida. Foi assim
que a minha formação em nível superior saiu do campo dos sonhos para a realidade. No
ano de 2001 ingressei no curso de Pedagogia e por meio dos estudos, senti-me
provocada a repensar minha prática. Passei a estudar as teorias de Freire, Marx,
Vigotski e outros autores, iniciando um processo de reflexão um pouco mais
aprofundada sobre os caminhos que deveria tomar para a formação de sujeitos mais
críticos, capazes de atuar na transformação da sua realidade.
A partir da Constituição Federal de 1988, e da LDB 9394/96, várias políticas
públicas foram sendo criadas na tentativa de atender os princípios da legalidade do
direito de acesso à escola pública de qualidade para todos. De acordo com a LDB, em
seu artigo 87,

[...] cria-se o Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010) e os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘s) de 1997, sendo este um
documento produzido por especialistas do campo educacional. É
criado com o objetivo de orientar uma proposta curricular flexível a
ser implementada de acordo com as realidades locais e regionais [...].

Essas políticas causaram direta e indiretamente grandes impactos no cenário
educacional brasileiro. Ainda hoje temos percebidos os reflexos causados por algumas
políticas que pouco contribuíram com os avanços na educação. Milhões em dinheiro
foram gastos e o número de analfabetos no Brasil ainda continuava crescente.

Novos conhecimentos, novas práticas
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No ano de 2003, cursei o PROFA (Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores) que, segundo o MEC, foi um curso de aprofundamento, destinado a
professores e formadores, que se orientou pelo objetivo de desenvolver as competências
profissionais necessárias a todo professor que ensina a ler e a escrever357. O PROFA foi
um programa lançado pelo MEC no final do ano 2000 que tinha como base os estudos
da Psicogênese da Língua Escrita, de Emília Ferreiro. ―[...] Nessa perspectiva, as
crianças não aprendem por meio da memorização dos correspondentes gráficos dos
fonemas, sílabas e palavras, mas por um processo de construção do conhecimento sobre
essas relações [...]‖ (GONTIJO; COSTA; OLIVEIRA, 2019, p. 20).
Francioli (2010, p. 241), diz que ―[...] ficou claramente definido que a teoria
construtivista havia sido adotada pelos órgãos oficiais de educação nacional e, como tal,
também deveria ser adotada por toda a rede pública de educação [...]‖. Assim, o
município de Vila Velha aderiu à essa política passando a ofertar formação para os
professores que trabalhavam nas salas de alfabetização (primeira e segunda séries).
Professores alfabetizadores ministravam a formação que tinha o formato de relatos de
experiência e oficina de jogos e materiais pedagógicos.
Segundo Becalli, (2013, p. 75), o PROFA, programa de desenvolvimento
profissional,

[...] foi proposto como uma resposta do Governo à sociedade mediante
aos desconcertantes resultados dos testes padronizados que
supostamente avaliam o desempenho acadêmico em língua portuguesa
de estudantes brasileiros. Apesar de sermos contrários a essas
avaliações aplicadas em larga escala [...] para aferir aprendizagens
realizadas pelos alunos na gestão de FHC (1995-2002), os dados
obtidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), entre
os anos de 1995 a 2001, apontavam um declínio no desempenho dos
alunos da 4ª série do Ensino Fundamental.

Assim como Becalli (2013), discordo dos moldes dessa política de avaliação
que, em seu caráter qualitativo, visa aferir o desempenho das crianças, não dando conta
dos grandes desafios que ainda permeiam o campo educacional, especialmente no que
se refere à alfabetização.
O PROFA foi um curso teórico prático, que considerei um marco na minha vida
profissional. Apesar de gostar da maneira como as minhas aulas aconteciam, pois o que
as balizavam era a crença de que ―[...] independente da origem social, das condições
357

Disponível em: https://www.diariodasleis.com.br/busca> Acesso em 19/05/2019.
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econômicas e culturais, todas as crianças têm o direito a aprender a ler e a escrever e,
de forma ampla, têm direito à educação‖ (GONTIJO, 2006, p. 7), fui desafiada a
romper, de uma vez por todas, com os modelos tradicionais de práticas de ensino da
língua portuguesa, para incorporar os ―novos‖ conhecimentos adquiridos no curso.
Passei a trabalhar com trava-línguas, parlendas (textos que se sabem de cor), outros
textos com rimas e palavras que se repetiam, ―[...] pois essas características ajudariam a
percepção pelas crianças das semelhanças e diferenças gráficas nas palavras [...]‖
(COSTA; GONTIJO; OLIVEIRA, 2019, p. 20). Para realizar o diagnóstico do nível de
escrita, trimestralmente propunha a escrita de listas e utilizava um caderno de registros a
fim de acompanhar o desenvolvimento do nível de escrita das crianças. Nas reuniões de
pais, apresentava vídeos mostrando a evolução da escrita de outras crianças e estes, com
os textos de seu filho em mãos, realizava comparações, identificando por si mesmos em
que nível da escrita o seu filho se encontrava. Eis uma prática na qual os aspectos
discursivos são totalmente desconsiderados.
Pactuo com Costa (2017), quando assinala a importância das contribuições das
pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky para a educação. Segundo a autora, a
teoria construtivista possibilitou o reconhecimento dos saberes e experiências das
crianças. Entretanto, considera que a apropriação do conhecimento não se dá pela
relação da criança com o objeto, como preconizavam as mesmas, e sim pela mediação,
pelas relações estabelecidas com outros sujeitos, com as redes de conhecimento e
saberes de um determinado contexto social. A autora destaca ainda que uma das lacunas
apresentadas pelas pesquisadoras, em sua teoria, consiste em dizer que todas as crianças
passarão por níveis de aprendizagem, sem considerar que os aspectos sociais e culturais
são determinantes na apropriação do sistema de escrita.
O tempo passa e chegamos aos anos de 2010. Quem ocupava o governo era Luiz
Inácio Lula da Silva e como ministro da Educação, Fernando Haddad que atuou como
ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma Roussef´. Como
ministro promoveu a ampliação das universidades, o desenvolvimento do ProUni,
implementação do Enem e posteriormente do Sisu. Foi no ano de 2010 que Haddad
lançou o PNE (Plano Nacional de Educação). O documento de 14 páginas estabelece
20 metas a serem alcançadas pelo país até 2020. Cada uma delas é acompanhada de
estratégias para que se atinjam os objetivos delimitados. Parte dessas metas, pelo menos
20%,
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[...] tratam diretamente da valorização e formação dos profissionais
do magistério. Entre elas a garantia de que todos os sistemas de ensino
elaborem planos de carreira no prazo de dois anos, que todos os
professores da educação básica tenham nível superior e metade deles
formação continuada com pós-graduação – com a previsão de licenças
para qualificação. O PNE ainda determina que o rendimento médio do
profissional da educação não seja inferior ao dos demais trabalhadores
com escolaridade equivalente.358

Nesse mesmo ano (2010), fui convidada para compor a equipe de alfabetização
da Secretaria Municipal de Educação. Essa equipe trabalhava

fazendo o

acompanhamento dos alunos, organizando e ministrando formação para os professores
alfabetizadores do município, tendo como base as teorias construtivistas. Percorria as
escolas realizando diagnósticos dos níveis de escrita com as crianças e orientando
pedagogos e professores a aderir a essa prática que estava sendo amplamente difundida
em todo o país. Esses diagnósticos consistiam em solicitar às crianças que escrevessem
uma lista de palavras ditadas pelas aplicadoras e uma frase à escolha, a partir de uma
palavra da lista. Após a escrita, era solicitado que lessem as palavras de sua lista e a
frase, para daí fazer a classificação das crianças em níveis de escrita. Francioli, (2010, p.
141), afirma que

[...] de acordo com a proposta apresentada por Ferreiro e Teberosky
(1999), a evolução da escrita percorre 5 níveis: o primeiro nível, a
criança reproduz os traços de escrita com o qual se identifica, ou seja,
de imprensa ou cursiva; no segundo nível, a criança acredita que para
poder ler coisas diferentes deve escrever de maneira diferente,
definindo grafismos mais próximos das letras; no terceiro nível
também denominado hipótese silábica para a alfabética, ou seja, a
criança entra em conflito entre a quantidade entre a quantidade de
letras para escrever e a quantidade de letras que o meio social lhe
propõe; o quinto e último nível é denominado de escrita alfabética
[...].

As orientações dadas aos pedagogos e professores eram no sentido de propor
atividades práticas baseadas nas teorias construtivistas e do Projeto ALE-Alfabetização
Leitura e Escrita, além de um caderno de práticas que levassem as crianças a avançar até
alcançarem o último nível, o alfabético. Muitas vezes, a leitura e a produção de textos
ficavam em segundo plano e tão somente os aspectos linguísticos continuavam sendo
privilegiados.

https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2010> Acesso em: 24/04/2019.
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Penso que as crianças utilizam a língua como forma de interação social nas
diversas possibilidades existentes na escola e que, na maioria das vezes, os aspectos
discursivos são desconsiderados. Concordo com Bakthin (2011, p. 261), quando diz 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. Esses enunciados refletem as
condições especificas e as finalidades de cada referido campo não só
por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua
mas, acima de tudo, por sua composição composicional.

Acredito que vivemos nos comunicando nas diferentes esferas de atividades em
nosso cotidiano nas inúmeras possibilidades de enunciados por meio dos textos orais e
escritos em um processo de constante interação. A exploração pelos professores dos
diversos gêneros textuais que circulam em nossa sociedade, é prática importante para a
construção da cidadania. Este entendimento só foi possível após os estudos que têm
contribuído para mudanças em minha postura como professora alfabetizadora.
Continuei estudando, concluí a graduação e duas especializações. Todavia, era
tenaz a ideia de fazer o mestrado, ampliar as minhas pesquisas, ir em busca de um maior
aprofundamento sobre o tema da alfabetização. Me intrigava a maneira como as
crianças se apropriavam do sistema da língua e sabia que as várias interrogações que
tinha só poderiam ser respondidas por meio de muito estudo e pesquisa. Tinha ciência
dos desafios que teria de transpor, pois, assim como diz Amorim (2007, p. 25) ―[...]
fazer pesquisa lidando com a questão da diversidade convoca um pensamento ético, mas
não há ética sem arena e confronto de valores [...]‖.
Ainda em 2010, participei do curso Pró-Letramento. O Pró-Letramento Mobilização pela Qualidade da Educação - foi um programa de formação continuada de
professores que tinha o objetivo de melhorar a qualidade de aprendizagem da
leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental.
Esse programa foi lançado em 2009, por meio de Resolução assinada pelo
Ministro da Educação Fernando Haddad e Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, foram estabelecidas orientações e diretrizes para a concessão e o pagamento de
bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do Programa de Formação Continuada para
Professores do Ensino Fundamental (PRÓ-LETRAMENTO) em exercício nas redes
públicas estaduais e municipais, a partir do exercício de 2009. O programa foi realizado
pelo MEC, em parceria com universidades que integravam a Rede Nacional de
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Formação Continuada e com adesão dos estados e municípios (BRASIL, 2010). O PróLetramento, como o nome já diz, traz em seu bojo a perspectiva do letramento.
A impressão que tivemos na escola era de que o termo letramento significava um
avanço para a alfabetização das crianças. Iniciamos os estudos sobre os ―novos‖
conhecimentos, nos apropriamos das teorias que embasavam essa perspectiva e
passamos a adquirir materiais que eram produzidos a partir da mesma. O que vejo é que
apesar das mudanças dos termos, o processo de codificação e decodificação continuava
permeando o cenário da alfabetização, tanto no âmbito político (que determina os
conteúdos dos materiais), quanto na preferência desses materiais pelos professores
alfabetizadores e a repercussão em sua prática em sala de aula.
Em julho de 2012, ainda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o então
ministro da Educação o Professor universitário e político Aloizio Mercadante, instituiu
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). No final do mesmo ano
inscrevi-me para ser orientadora do PNAIC e no início do ano de 2013, iniciei a
formação como orientadora. O Pnaic foi um compromisso formal assumido pelos
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios com o objetivo de
assegurar que todas as crianças estivessem alfabetizadas até os oito anos de idade, ao
final do 3º ano do ensino fundamental. Assim como Costa (2017), considero que as
formações do PNAIC tiveram uma grande repercussão no Brasil, devido à adesão ao
Pacto de todos os estados e municípios.
O construtivismo orientou as políticas de alfabetização no Brasil principalmente
na década de 1990, norteando as práticas de alfabetização que aderiram ao sistema do
Ciclo Básico de Alfabetização. Tal abordagem teórica foi amplamente divulgada nos
cadernos do Pnaic, servindo de argumentação para enfatizar os processos de aquisição
da escrita, a avaliação no ciclo de alfabetização e a importância dos agrupamentos dos
alunos a partir dos níveis/hipóteses.
Nesse sentido, percebo que a alfabetização é vista como a aquisição das
habilidades de codificação e decodificação. Carvalho (2005, p. 66), ―[...] usa a palavra
alfabetização no sentido restrito de aprendizagem inicial da leitura e escrita, isto é, a
ação de ensinar [...] o código alfabético, ou seja, as relações entre letras e sons‖. Nos
materiais do PNAIC, produzidos pelo MEC, os conceitos de alfabetização e letramento
aparecem nos títulos de alguns textos, reforçando a importância da alfabetização na
perspectiva do letramento.
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Para Costa (2017) o PNAIC desde os seus primórdios, buscou difundir a
perspectiva do letramento de forma obscura e confusa, apresentando a alfabetização
destituída dos seus aspectos sociais, políticos e ideológicos, limitando-a a simples
técnica do ler e escrever, vinculada ao método fônico. Quanto à formação docente,
visava o aperfeiçoamento técnico, ou seja, formar um professor executor de
determinações governamentais, tecnicamente eficiente e politicamente inofensivo.

Novos rumos: por uma prática discursiva

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), como instituição
mantenedora do Pnaic, realizou ressignificações, dando novos contornos aos conteúdos
apresentados nos cadernos, em uma perspectiva em que a prática e o texto são
articulados a uma concepção de linguagem como atividade discursiva e dialógica,
visando a um processo de interação verbal com produção de sentidos.
No entanto, em 2017 houve mudanças na coordenação estadual do pacto o que
deixou a universidade limitada em dar continuidade aos trabalhos já iniciados, ficando
as ações do PNAIC a cargo do estado. Com isso, aconteceu um grande retrocesso no
que diz respeito à formação dos professores alfabetizadores, e dessa vez, dos
pedagogos. Todavia a experiência adquirida nas formações do PNAIC desde o ano de
2013, as ressignificações da UFES e o estudo das teorias bakhtinianas contribuíram para
que os técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, assim como a
UFES, realizassem as devidas mudanças, dando continuidade às ressignificações que
antes eram realizadas pela universidade.
Apesar das teorias construtivistas estarem solidificadas em minha prática, em
minha mente e em minha vida devido aos 10 anos trabalhados nesta perspectiva, estava
disposta a iniciar um processo de desconstrução sentindo-me provocada a praticar os
―novos‖ conhecimentos, incorporando um conceito de alfabetização mais abrangente,
que considera indispensável o trabalho articulado das suas dimensões. Um conceito de
alfabetização que segundo Gontijo (2008, p. 198) ―[...] 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‖.
Passei a vivenciar este conceito, considerando os enunciados concretos que permeiam o
cotidiano escolar passando a dialogar com Bakthin (2011, p. 271), que diz que ―[...]
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toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva
[...]‖, buscando fortalelecer ―[...] o papel ativo do outro no processo de comunicação
discursiva [...]‖ (BAKTHIN, 2011, p. 273). O discurso é
[...] um conceito que traduz o reconhecimento de que a linguagem não
deve ser compreendida como fenômeno apenas da língua, enquanto
estrutura sistemática e ideologicamente neutra, mas sim como um
fenômeno a ser compreendido pela discursividade, pela materialidade
que se inscreve na língua e que constitui os sentidos existentes para
além dessa língua imanente (GOULART, SANTOS, p. 103).

Assim, compreendi que toda criança tem direito a apropriar-se do sistema da
língua portuguesa em contextos reais e significativos de leitura e escrita e compreendi a
importância de planejar o meu trabalho de forma mais organizada e intencional. Com
pouco tempo trabalhando assim, percebi que as crianças tornavam-se mais autônomas e
criativas, donas do seu próprio dizer. Por conseguinte, eu também sentia-me mais
empolgada a cada aula. Minha prática passou a ter mais sentido por perceber que as
crianças estavam mais motivadas a ler e produzir os seus próprios textos. Passei a fazer
outra leitura dos textos orais, que por algum tempo considerei como ―perda de tempo‖.
Ou seja, passei a trabalhar integrando as dimensões da alfabetização, buscando dar mais
sentido às minhas aulas.
No ano de 2014, recebi um convite da Secretaria de Educação de Vila Velha
para retornar e atuar no Setor Pedagógico realizando visitas técnicas, acompanhando e
orientando as práticas dos professores e pedagogos que atuavam, especialmente no ciclo
de alfabetização, desta vez orientando-os a apropriar-se, paulatinamente, de práticas
discursivas a partir da perspectiva histórico cultural por acreditar que, diferente do
construtivismo, essa perspectiva traz maiores significados ao estudo da língua, por
considerar o aprendizado e a constituição dos sujeitos por meio das interações existentes
no espaço escolar.
Neste mesmo ano (2014), como orientadora do PNAIC e técnica do setor
pedagógico, participei, direta e ativamente, das discussões e profundas reflexões sobre
os direitos de aprendizagem para o Ciclo de Alfabetização, tendo como resultado o
Diário de Classe, documento utilizado por todos os professores alfabetizadores do
município, passando por apenas uma pequena reformulação.
Em 2015, fui convidada a assumir a direção de uma escola, a mesma onde iniciei
a minha carreira como professora alfabetizadora. Por questões meramente políticas,
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atuei apenas um ano como gestora dessa escola. No entanto, apesar do pouco tempo,
valeu a experiência de perceber os desafios que um gestor enfrenta ao tentar promover
uma escola democrática que busca considerar a cultura, os conhecimentos e as vivências
dos sujeitos ali existentes.
No ano de 2016, fui convidada a retornar para a secretaria de educação e passei a
compor a equipe da Formação Continuada, tendo a oportunidade de atuar como tutora
do Curso EAD-Alfa, um curso semipresencial pela Plataforma E Proinfo, e também
como tutora de dois cursos para professores de 4º e 5º anos pela mesma plataforma. Ali,
continuamos os estudos tendo como base, teóricos como Bakhtin, Vigotski, Geraldi,
Gontijo etc.
Alvo de muitas críticas, nesse mesmo ano, no mês de abril, estava sendo revista
a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Conforme definido na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a BNCC é
um documento que deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das
Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas
públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo
o Brasil.
Em 2017, mesmo ano da homologação da BNCC, retornei ao Setor Pedagógico
da Secretaria Municipal de Educação, voltando a atuar como técnica pedagógica e
formadora do PNAIC. Ali participei, juntamente com representantes de professores e
pedagogos do município de Vila Velha, da construção da parte diversificada da BNCC,
atrelando ao documento uma perspectiva de ensino da língua portuguesa em que a
prática e o texto são articulados a uma concepção de linguagem como atividade
discursiva e dialógica, visando a um processo de interação verbal com produção de
sentidos, se contrapondo ao documento oficial que traz em seu bojo o desenvolvimento
das competências, uma política que segundo Laplane (2017) serão a base para
supostamente subsidiar o planejamento do ensino, incorporando aquelas que as
avaliações em larga escala irão testar [...]. A autora continua afirmando que essa lógica
mercantilista defende políticas que favorecem os negócios privados no interior do
sistema educacional público.
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Além da perspectiva discursiva, a concepção de alfabetização proposta para
compor o documento municipal foi, de acordo com Gontijo (2013)359, aquela que
compreende a alfabetização como

[...] uma prática sociocultural em que as crianças, adolescentes, 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 das relações entre sons e letras e letras e sons, possam
exercer a criticidade, a criatividade e a inventividade.

Se há um momento em que esses atributos se fazem extremamente necessários,
este momento é agora. Estamos vivendo tempos difíceis e ao tomar consciência do
compromisso que temos com uma alfabetização que dê conta de formar sujeitos mais
críticos, inventivos e criativos, capazes de buscar novas formas de atuar na sociedade,
faz-se necessário um maior aprofundamento nos estudos e pesquisas sobre o tema.
Nesse sentido, encontro-me matriculada no Mestrado Profissional da Universidade
Federal do Espírito Santo e estou tendo oportunidade de dar continuidade aos debates,
às discussões (polêmicas ou não), que estão longe de esgotarem-se. Continuo fazendo
parte dessas mudanças.
Finalizando, digo, assim como Freire (2016, p. 50), que aqui ―[...] chegamos ao
ponto de que talvez devêssemos ter partido: o do inacabamento do ser humano [...],
próprio da experiência vital‖. Sou e continuo sendo uma pessoa inacabada, inconclusa.
Esse inacabamento que tem me tornado, parafraseando Freire (2016), capaz de intervir
no mundo, capaz de comparar práticas para transformá-las, decidir sobre o que é melhor
para alfabetizar as crianças, de romper com métodos que amarram e sufocam ao invés
de libertar e capaz de escolher, junto com as crianças, com os meus pares, continuar me
constituindo como uma professora discursiva.

359

Conceito elaborado por Gontijo (2008) e ampliado em 2013, durante conversa, no Núcleo e Pesquisas
em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo (NEPALES) com o grupo de formadores, âmbito do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
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Contribuições do desenho no processo de apropriação da escrita

Maria Angélica Olivo Francisco Lucas
Tatiana Custódio Domingos
Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Resumo: O desenho infantil é uma ferramenta expressivamente utilizada em instituições de
Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental. Verifica-se o uso do desenho em:
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cartazes ilustrativos fixados pelos corredores da escola, confecção de cartões comemorativos,
ilustração de histórias ou, até mesmo, para preencher os cinco minutos ociosos do final da aula.
Estudos da Teoria Histórico-Cultural demonstram que o desenho infantil possui função ímpar
no processo de ensino e aprendizagem da linguagem escrita que vão além do caráter ilustrativo
e estético. O objetivo deste artigo é, portanto, demonstrar a relevância do desenho para o
processo de apropriação da escrita, apresentando sucintamente o resultado de duas pesquisas
empíricas realizadas, uma, na Educação Infantil e, outra, no Ensino Fundamental, nas quais

foram observados os encaminhamentos das atividades que continham desenho nas
práticas pedagógicas implementadas por professoras dos dois níveis de ensino
mencionados.
Palavras-Chave: Desenho infantil. Alfabetização. Escrita.

Introdução
A ação de desenhar está presente na história da humanidade e perpetua-se até os
dias de hoje, independente da faixa etária, e para os mais variados fins. De acordo com
Camargo (2005), o homem primitivo, por exemplo, já se utilizava dos desenhos
rupestres para descrever situações cotidianas ou exprimir sentimentos e sensações. A
partir de então, a humanidade foi desenvolvendo desenhos simbólicos até chegar a uma
forma mais elaborada de comunicação que, hoje, conhecemos e fazemos uso: a escrita
por letras. Contudo, o desenho ainda é usado expressivamente de diversas formas: em
livros, revistas, histórias em quadrinhos, panfletos, imagens televisivas, conexões em
rede, mas, principalmente em escolas e centros de educação infantil.
Para a referida autora, o desenho também é uma das primeiras manifestações da
criança, e, portanto, é um dos elementos que podem ser usados por professores para
observar e compreender o desenvolvimento de seus alunos, desde muito cedo. Não se
trata apenas de produções artísticas esteticamente perfeitas, mas de linhas, contornos e
rabiscos que podem vir a representar algum acontecimento, algum objeto ou até mesmo
um desejo.
Alguns estudiosos já se debruçaram a estudar acerca do desenho infantil. Neste
artigo apresentaremos as concepções de Luquet (1969) e Lowenfeld (1977). Contudo,
somente Vigotski (2008) e Luria (2006) se dedicaram a um estudo do desenho
relacionando-o à aprendizagem da linguagem escrita, envolvendo os processos de
alfabetização e letramento. É o que veremos a seguir.

Alfabetização e letramento
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Antes de desmembrarmos as concepções de desenho e escrita, é pertinente que
façamos a diferenciação destes dois processos – alfabetização e letramento, intrínsecos
no cotidiano das crianças em processo de escolarização.
Para Mortatti (2004), até a década de 1980, muito se discutia sobre a necessidade
de se escolher um método que fosse o mais adequado para ensinar as crianças a lerem e
a escreverem, mesmo porque os índices de repetência e evasão escolar eram muito altos.
Não coincidentemente, foi nesse contexto de redemocratização da sociedade brasileira,
que o termo letramento começou a ser utilizado no Brasil. Também foi neste momento,
marcado por profundas discussões no âmbito educacional, que duas concepções de
aprendizagem e desenvolvimento distintas aqui aportam. Os estudos de Emília Ferreiro
e seus colaboradores, por meio de respaldo institucional, inseriram no ideário
pedagógico a concepção de que a aprendizagem da escrita não era apenas um saber
mecânico das letras e seus sons, mas que constituía um sistema de representação. As
primeiras produções de Vigotski, traduzidas para a língua portuguesa, chegaram à
algumas de nossas instituições de ensino superior, ampliando a forma de concebermos a
relação entre aprendizagem e desenvolvimento.
A respeito do processo de alfabetização, Lucas (2008, p. 88) assim avalia a
chegada dessas duas perspectivas teóricas:

Reconhecemos que ambas lançaram luz sobre o processo de
alfabetização, buscando compreender as conceituações que as crianças
fazem sobre leitura e escrita as quais emergem no período anterior ao
ingresso na escola. São interpretações perspectivadas na criança, vista
como um sujeito ativo e que elabora conceitos.

No que se refere ao processo de letramento, vale esclarecer que, depois de
popularmente conhecido, tal termo passou a ser, diversas vezes, confundido com o
processo de alfabetização, até mesmo por profissionais da educação. A necessidade de
diferenciá-los é, portanto, essencial, afirma Soares (2004). A referida autora define
alfabetização da seguinte forma: ato de ensinar e aprender a ler e escrever; processo de
aprendizagem de habilidades necessárias para os atos de ler e escrever; alfabetização é,
portanto, em poucas palavras, a apropriação do código alfabético.
O conceito de letramento, por sua vez, é por ela definido como estado ou
condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se
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apropriado da escrita. Letramento é, portanto, o uso social da escrita, o qual vai muito
além de apenas saber codificar e decodificar um sistema alfabético (SOARES, 2004).
Para Soares (2003), alfabetização e letramento são processos distintos. Contudo,
é essencial levar em consideração que, por mais que sejam termos diferentes, no
encaminhamento da prática alfabética, alfabetização e letramento devem caminhar
juntos, pois constituem processos indissociáveis e interdependentes.
Porque alfabetização e letramento são conceitos frequentemente
confundidos ou sobrepostos, é importante distingui-los, ao mesmo
tempo em que é importante também aproximá-los: a distinção é
necessária porque a introdução, no campo da educação, do conceito de
letramento tem ameaçado perigosamente a especificidade do processo
de alfabetização; por um lado, a aproximação é necessária porque não
só o processo de alfabetização, embora distinto e específico, altera-se
e configura-se no quadro do conceito de letramento, como também
este é dependente daquele (SOARES, 2003, p. 90).

Ao diferenciar esses dois processos, o professor saberá organizar e sistematizar
suas práticas pedagógicas de alfabetização e letramento, de maneira a atribuir
significado no encaminhamento metodológico da aquisição da linguagem escrita de
forma efetiva, inserindo neste processo o importante recurso para que essa apropriação
não seja mecânica: o desenho infantil.
Concepções de desenho segundo Lowenfeld e Luquet

Viktor Lowenfeld (1977) se destaca nos estudos realizados sobre o desenho
infantil e desempenhou grande esforço para que a educação artística pudesse ser
considerada uma disciplina no currículo escolar. Ele traça considerações importantes
relacionadas ao início do desenvolvimento da representação na criança: ―Quando
rabisca, a criança se encontra principalmente envolvida numa atividade cinestésica,
mas, nesta nova etapa, está empenhada no estabelecimento de uma relação com o que
pretende representar. Isto lhe proporciona profundo sentimento de satisfação‖
(LOWENFELD, 1977, p. 147).
Dessa forma, o desenho pode ser além de uma atividade agradável, uma
experiência de aprendizagem, pois por meio dele a criança desenvolve relações e
pensamentos. Para Lowenfeld (1977), atividades como ―desenho livre‖ ou o momento
da criação artística apenas com instruções do adulto, durante um longo período de
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tempo, pode resultar em rapidez e produtividade, mas a experiência significativa de
aprendizagem pode vir a fracassar. O autor já anunciava, portanto, que a atitude do
professor torna-se fundamental no encaminhamento de suas atividades, principalmente
no tocante às atividades de desenho.
Outro importantíssimo pesquisador do desenho infantil foi Georges Henri
Luquet (1969). Para ele, o desenho é para a criança uma brincadeira, na qual desenha
para se divertir. Luquet (1969) declara o desenho feito pela criança como sendo realista,
pois nele ela procura reproduzir tudo o que chama a sua atenção, muitas vezes, passa
despercebido aos olhos do adulto. O fato de a criança desenhar braços mais longos que
o corpo também faz parte desse realismo, predito por Luquet (1969), pois ela desenha
intencionalmente, ou seja, pretende expressar em seu desenho alguma intenção, não
apenas o que é aparente aos olhos.
Luquet (1969) propõe, também, algumas fases pelas quais a criança perpassa
durante o desenvolvimento do ato de desenhar. São elas: o realismo fortuito, o realismo
falhado, o realismo intelectual, e a narração gráfica. A primeira fase, o realismo fortuito,
diz respeito ao desenho iniciado por rabisco, o qual, posteriormente, será nominado pela
criança por aparentar algo. Isso ocorre de maneira fortuita, acidental, ou seja, não
planejada. A segunda fase, o realismo falhado, é caracterizada por desenhos em que a
criança procura demonstrar tudo o que sabe, mas que ―falha‖ quando apresenta
tamanhos desproporcionais, por não ter relação entre os objetos desenhados na mesma
folha. O realismo intelectual é demonstrado nos desenho em que a criança se preocupa
em ilustrar o que sabe que existe, não necessariamente o que vê. Portanto, quando
desenha um cavalo de perfil, mesmo que apareçam apenas duas pernas, a criança
desenha as quatro, pois sabe da existência delas. A última fase é denominada realismo
visual, pois a principal característica é o desenho daquilo que vê, tentando ser o mais
fiel possível em sua representação. Porém é uma fase em que o adolescente que mostra
interesse e gosto pelo desenho, revela considerável habilidade ou apropriou-se de
técnicas em aulas de desenho.
É reconhecida a importância desses estudos para a compreensão do desenho
infantil. Contudo eles não estabelecem relação entre o desenho e a aprendizagem da
linguagem escrita.
Torna-se, portanto, mister que retomemos os estudos realizados por Vigotski e Luria,
representantes da Teoria Histórico-Cultural, os quais se preocuparam com essa questão,
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trazendo considerações importantes acerca do desenho como um recurso precursor nos
processos de ensino e aprendizagem da escrita.

Concepções de desenho e escrita na perspectiva de Vigotski e Luria

Para Vigotski (2000) o início do desenvolvimento da escrita acontece antes da
inserção da criança na escola. Segundo ele, os principais pontos pelos quais a criança
passa até chegar ao domínio da linguagem escrita são: o gesto, o desenho e o jogo.
O início da pré-história da linguagem oral acontece quando os bebês utilizam o
gesto como uma forma de manifestar um desejo. Ao realizar seus primeiros desenhos,
as crianças gesticulam simultaneamente o que querem representar, ficando no papel
rabiscos que complementam o que foi iniciado com o gesto. Segundo o referido autor,

[...] uma criança que pretende representar uma corrida indica com os
dedos o movimento; os pontos e os riscos traçados no papel são para a
criança representações do ato de correr. Quando quer desenhar um
salto, faz movimentos de saltar com a mão e deixa sinais desse
movimento no papel (VIGOTSKI, 2000, p. 187).

O segundo momento em que o gesto é aproximado à escrita é quando, nas
brincadeiras de faz-de-conta, ou jogos simbólicos, a criança utiliza um objeto para
substituir outro. O objeto não precisa ter semelhança com o objeto a ser representado,
apenas deve comportar o movimento representativo do objeto real. Como por exemplo,
os cavalinhos de pau feitos de cabo de vassoura, os quais comportam a ação da
montaria, mas não têm aparecia real de cavalos.
O próprio movimento da criança, seus próprios gestos é que atribuem
a função de signo ao objeto e lhe dão significado. Toda atividade
representativa simbólica é plena desses gestos indicativos: por
exemplo, para a criança, um cabo de vassoura transforma-se num
cavalo de pau porque ele pode ser colocado entre as pernas, podendo a
criança empregar um gesto que comunica o fato de, neste exemplo, o
cabo de vassoura designar um cavalo (VIGOTSKI, 2000, p. 130).

Tal como no jogo, o desenho também está permeado de representações
simbólicas,
[...] assim como no brinquedo, também no desenho o significado
surge, inicialmente, como um simbolismo de primeira ordem. Como já
dissemos, os primeiros desenhos surgem como resultado de gestos
manuais [...]; e o gesto, como vimos, constitui a primeira
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representação do significado. É somente mais tarde que,
independentemente, a representação gráfica começa a designar algum
objeto. A natureza dessa relação é que aos rabiscos já feitos no papel
dá-se um nome apropriado (VYGOTSKY, 2000, p. 125).

Quando as crianças já possuem certo domínio da fala, seus rabiscos iniciais,
agora denominados desenhos, são a princípio, feitos de memória, ou seja, elas
desenham o que sabem que existe. São os desenhos chamados ―raios-x‖: ao desenhar
uma mulher de vestido, desenha também suas pernas, como se seu vestido fosse
transparente.
A capacidade de abstração é essencialmente imposta pela representação verbal.
Quanto mais idade tem a criança, mais explorará a oralidade em situações
representativas; enquanto a criança bem pequena utilizará a mímica para representar o
que deseja. Entende-se, portanto que, o desenho surge tendo como base a linguagem
oral, e, por conseguinte, merece uma atenção especial por parte dos educadores, já que
esse processo é importante para o desenvolvimento da escrita na criança.
A linguagem escrita tem a sua origem na fala, ou seja, é constituída por signos que
nomeiam os sons e palavras da linguagem falada. Esses signos, por sua vez, designam objetos
reais. É por esse motivo que a aprendizagem da escrita depende de situações de ensino
planejadas e intencionais, o que não acontece com a linguagem oral, a qual pode ser aprendida
pelo convívio com indivíduos falantes. Com o domínio da linguagem escrita, não há mais a
necessidade de recorrer a linguagem oral como elo entre a escrita e o objeto a ser representado,
ou seja, a representação passa a ser direta, do fenômeno ou da ação. É esse processo que
Vigotski (2000) denomina simbolismo de segunda ordem que, gradativamente, passa a ser um
simbolismo direto. O Quadro 1 demonstra como isso ocorre:
Quadro 1 – Linguagem escrita segundo a Teoria Histórico Cultural

Fonte: LUCAS (2009)
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Para Vigotski (2000, p.193) ―há um momento crítico, quando se passa do simples
rabisco a lápis no papel à utilização de marcas com qualidade de signos que representam ou
significam algo‖. Inicialmente, o desenho é uma representação de primeira ordem, em que as
crianças ainda não representam palavras, apenas objetos. Um exemplo é quando uma criança, ao
ver o desenho de um homem de costas, vira a folha para ver se o rosto estava no verso.
Para Vigotski (2000, p. 197), a criança

[...] deve compreender que não se pode apenas desenhar as coisas,
mas também a fala. Foi essa descoberta que levou a humanidade ao
genial método da escrita por letras e palavras, e essa mesma
descoberta leva a criança a escrever as letras. Do ponto de vista
psicológico este fato equivale a passar do desenho de objetos ao das
palavras.
Diante disso, uma das mais importantes orientações metodológicas explicitadas por
Vigotski (2000) é a de que ―todo o segredo do ensino da linguagem escrita consiste na
preparação e organização correta desse passo natural‖ (VYGOTSKY, 2000, p. 197). É, portanto,
notável o papel do desenho infantil enquanto recurso promotor da aprendizagem da linguagem
escrita, se utilizado de maneira sistematizada, intencional e, consequentemente, efetiva.
Após a morte de Vigotski, em 1934, Luria (2006) deu continuidade às suas ideias e
estudos, e descreveu algumas investigações que fez a fim de identificar ―a gênese desse
processo de simbolização realizado pela escrita‖ (AZENHA, 1997. p. 43). Seu objetivo nessa
foi

[...] traçar o desenvolvimento dos primeiros sinais do aparecimento de
uma relação funcional das linhas e rabiscos na criança, o primeiro uso
que ela faz de tais linhas, etc. para expressar significados; ao fazer
isso, esperamos ser capazes de projetar alguma luz sobre a pré-história
da escrita humana (LURIA, 2006, p. 146).
Azenha (1997) sistematizou e organizou as descrições feitas por Luria (2006) em suas
investigações e demonstrou que suas pesquisas, embasadas em postulados vigotskianos,
indicaram que ―[...] a aquisição da escrita requer a aprendizagem dos mecanismos da escrita
simbólica culturalmente elaborada e o uso de expedientes simbólicos para exemplificar e
apressar o ato de recordação‖ (LURIA, 2006, p. 188). Contudo, antes da apreensão desses
mecanismos, a criança já realizou várias tentativas a fim de organizar métodos iniciais,
perpassando por vários estágios os quais, como já foi dito, constituem a pré-história dessa
linguagem escrita.

Práticas alfabetizadoras e desenho infantil
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Tendo como pano de fundo as discussões acerca da relação entre alfabetização e
letramento, do processo de desenvolvimento do desenho e dos postulados da Teoria
Histórico Cultural acerca da pré-história da linguagem escrita, apresentamos os frutos
de duas pesquisas empíricas realizadas, uma no ensino fundamental e a outra, na
educação infantil. Nas duas foram realizadas observações de práticas pedagógicas
implementadas por professoras destes dois níveis de ensino, as quais foram descritas
minuciosas. Também recorremos a algumas cópias de tarefas realizadas durante as
observações.
A princípio, a pesquisa ocorreu em quatro diferentes instituições públicas de
ensino fundamental, nas quais quatro professoras de 1º ano tornaram-se sujeitos dessa
investigação. Contudo, mesmo depois de finalizada a pesquisa inicial, em um outro
processo investigativo houve a necessidade de observar as práticas pedagógicas de
professoras de duas turmas do último nível da educação infantil, com crianças idade
entre 4 e 5 anos, para responder a indagações não supridas na primeira pesquisa.

Atividades desenho no ensino fundamental
Foram observadas algumas práticas pedagógicas implementadas por 4
professoras que atuavam no primeiro ano do ensino fundamental. A intenção era
detectar se os encaminhamentos das atividades que envolviam o desenho permitiam
relacioná-lo com a aprendizagem da linguagem escrita, ao passo que tratava-se de
turmas em processo de alfabetização.
Contudo, verificamos poucos momentos em que as professoras recorriam ao
desenho em suas práticas, pois, em suas concepções, os alunos já estariam na idade de
aprender a ler e a escrever, e, portanto, não era o momento de se utilizar de atividades
de desenho. Esse abismo entre o ato de desenhar e a aprendizagem da linguagem escrita,
tornam explícitas as concepções de alfabetização das professoras observadas, as quais
desconhecem, ou não fazem uso do desenho enquanto recurso promotor do processo de
aquisição da escrita. Pela não utilização do ato de desenhar, essa pesquisa não
oportunizou observar, assim como Vigotski e Luria fizeram, a gênese da passagem do
desenho das coisas, para o desenho das palavras, revelando a não sistematização do
ensino da linguagem escrita de maneira significativa.
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Surgiu, então, a necessidade de se realizar uma segunda pesquisa nas quais
professoras do último nível da educação infantil fossem os sujeitos, de maneira que se
pudesse observar o momento em há, nos desenhos realizados pelas crianças, a passagem
de um simples rabiscos, a marcas com qualidade, em direção à escrita.
Atividades de desenho na educação infantil
As crianças do último nível da educação infantil, que estão rumo ao primeiro
ano do ensino fundamental, possuem em torno de 4 a 5 anos. O ato de desenhar era bem
presente nessa fase de escolarização. As práticas pedagógicas implementadas por duas
professoras de turmas distintas foram observadas, tendo como foco principal verificar se
as atividades de desenho eram encaminhadas de maneira a contribuir com o processo de
aquisição da linguagem escrita, tal como como orientado por Vigotski (2000) e Luria
(2006).
Verificou-se que as práticas implementadas pelas duas professoras - sujeitos da
pesquisa - foram substancialmente desiguais, revelando concepções acerca do
encaminhamento das atividades de desenho diferentes.
Em uma das turmas, foi perceptível que várias atividades realizadas que utilizavam o
desenho apresentavam relação com a escrita, constituindo-se em ferramentas de qualidade para
a apropriação dessa complexa linguagem. Entretanto, na outra turma, verificamos que a maioria
das situações que envolviam o ato de desenhar não tinha intencionalidade nem organização para
que contribuíssem de maneira efetiva para a passagem, tal como nos ensinou Vigotski (2000),
dos desenho das coisas para o desenho da palavra, ou seja, para o processo de alfabetização.
Vale destacar que as atividades nas quais os encaminhamentos eram feitos de modo a
relacionar desenho e escrita, revelavam-se, por vezes, fortuitos, acidentais e não
intencionalmente planejados. Assim, o não conhecimento por parte dos professores dos estudos
realizados por Vigotski (2000) e Luria (2006) talvez seja um dos empecilhos para a organização
do ensino da linguagem escrita de forma intencional e significativa

Considerações finais

É imprescindível que ao professor responsável pela alfabetização de seus alunos, esteja
atuando na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, a pré-história da
linguagem escrita, tal como nos demonstrou Vigotski (2000) e Luria (2006), seja conhecida e
sirva de norte em sua prática pedagógica, de maneira a torná-la intencional e significativa.
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É imprescindível compreender que o desenho infantil possui um lugar de destaque no
processo ensino-aprendizagem da linguagem escrita. Ao saber disso, relacionado ao saber
equilibrar os processos de alfabetização e letramento, o professor será capaz de organizar sua
prática pedagógica, dotando-a de sistematicidade e intencionalidade. Desta forma, ele estará
instrumentalizado para enfrentar os problemas postos pelo cotidiano escolar, no qual as
crianças, mesmo sabendo codificar e decodificar, não conhecem o real significado dessa escrita,
ou seja, mesmo sendo promovidas de um ano a outro, não aprendem, de fato, a ler e a escrever e
a fazer uso dessa escrita.
Ao professor cabe, portanto, que esses processos lhes sejam familiar, tendo em vista a
organização de um ensino que possibilite o desenvolvimento das máximas capacidades humanas
de seus alunos, os quais vivem em uma sociedade grafocêntrica e fazem uso dessa escrita a todo
o momento.
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