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          E o professor, eterno aprendiz de pedagog ia, refletindo e trocando suas 

reflexões com seus pares, vai consolidando ou desca rtando suas hipóteses 

teóricas, criando e recriando permanentemente sua p rática, num fazer vivo e 

pulsante, onde tanto o aluno quanto o professor são  sujeitos da sua prática, do 

seu processo de construção de conhecimento. 

                                                                                          TELMA WEISZ,  1988 

 



 

  

RESUMO 

Objetivando investigar os saberes presentes na prática pedagógica de seis 

professoras que, ao longo de sua trajetória profissional, apresentaram uma prática 

bem-sucedida na alfabetização, sempre atuando em região periférica de uma cidade 

da Grande São Paulo, utilizei, neste estudo, entrevista semiestruturada, observação 

participante e relato de história de vida, no intuito de responder às questões: O que 

há de significativo nas práticas bem-sucedidas das professoras alfabetizadoras? 

Quais saberes são mobilizados com os educandos no processo de alfabetização? 

Como as professoras lidam com diferentes saberes dos alunos e com as situações 

em que se defrontam com um possível não saber? Inicialmente, descrevo o contexto 

histórico da alfabetização em 1983, com a implantação do Ciclo Básico de 

Alfabetização (DURAN, 1995), período em que as professoras-alvo da pesquisa 

iniciaram carreira no magistério na rede pública estadual e foram desafiadas a uma 

nova forma de pensar a alfabetização no âmbito da Psicogênese da Língua Escrita 

(FERREIRO e TEBEROSKY, 1979), embasadas no construtivismo piagetiano, numa 

ação dialógica com autores que priorizam a reflexão sobre saberes e prática 

pedagógica (FREIRE, 1996; OLIVEIRA, 1997; ALARCÃO, 2005 e TARDIF, 2007). 

Os resultados mostram que a constituição dos saberes das professoras na 

condução do trabalho em sala de aula ocorre ao longo da trajetória de formação e 

atuação pedagógica, em diferentes momentos: no diálogo com experiências vividas, 

com materiais pedagógicos produzidos; na relação com as crianças com quem 

convivem; nos cursos de formação de que participam; nas parcerias e trocas com 

professores. A criatividade diante dos desafios de alfabetizar faz com que 

reorganizem o saber e busquem conhecimentos para que a qualidade das 

intervenções e ações pedagógicas atenda a diversidade que compõe o espaço da 

sala de aula. Por acreditarem na capacidade das crianças, propiciam atividades 

desafiadoras que oportunizam a reflexão sobre a leitura e a escrita (FERREIRO, 

1989, LERNER, 2002 & WEISZ, 2002), sempre respeitando os conhecimentos prévios 

do aprendiz que interage com elas e constrói conhecimentos. 

 

Palavras-chave:  Ciclo Básico; alfabetização; saberes docentes; práticas bem-

sucedidas; formação de alfabetizadores; intervenções pedagógicas. 

 

 



 

  

ABSTRACT   

 

This work aims to investigate the knowledge present in the pedagogical practice of 

six teachers who during their professional career presented a successful practice in 

teaching how to read and write, always acting in the peripheral region of one city of 

Big São Paulo. In this study I used semi-structured interviews, participant observation 

and report of their life history with the intention to answer the following questions: 

What is there of significance in the well succeeded practice of these teachers? Which 

knowledge is mobilized with students in the process of reading and writing? How do 

the teachers deal with different knowledge of the students and with the situations that 

they face with a possible absence of knowledge? Initially I describe the historical 

context of the read and write process in 1983 with the implantation of the Basic Cycle 

(DURAN, 1995), period in which the target teachers of this research began their 

teaching career  in the state web of schools and were challenged  to face a new 

forms of thinking the read and write process within the psychogenesis of the written 

language (FERREIRO AND TEBEROSKY, 1979), which takes as basis the Piaget 

constructivism in a dialogic action with authors who prioritize the reflection on 

knowledge and  pedagogical practice. (FREIRE, 1996, OLIVEIRA, 1997, ALARCÃO 

2005 AND TARDIF, 2007). The results show that the construction of knowledge of 

the teachers in the conduct of the work in classrooms occur along with the trajectory 

of formation and pedagogical acting in different moments. In the dialogue with live 

experience with produced pedagogical material in the relation with the children they 

work with in the course of formation in which they take part  in the partnership and 

exchanges with teachers. The creativity facing the challenges of read/write process 

make they reorganize the knowledge and look for knowledge in which the quality of 

their intervention and pedagogical actions attend the diversity which constitutes  the 

classroom space. Because they believe in the capacity of children they present 

challenging activities which can make possible  the reflection on the reading and 

writing processes. Always respecting the previous knowledge of the students who 

interact with them and constructing knowledge.  

 

Key-Words:  Basic Cycle – Read/Write Process – Teaching knowledge – successful 

teaching practices – Formation of read/write teachers – Pedagogical Interventions.                                   
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INTRODUÇÃO 

 

 Não faça os meninos aprenderem pela força e pela severidade: 
 ao  contrário,  conduza-os  por aquilo  que os diverte, para que 
 possam descobrir melhor a inclinação de suas mentes. 

                           
                                                                                                                 Platão 
       

DA MINHA TRAJETÓRIA FORMATIVA AO TEMA DA PESQUISA 

 

Ao demonstrar a importância que julgo ter a temática desta pesquisa, do 

ponto de vista acadêmico e dos objetivos que compõem esta empreitada, sinto a 

necessidade de mencionar, inicialmente, os caminhos e as motivações pessoais que 

marcaram minhas escolhas e me fizeram crer que em toda pesquisa incorporamos 

também as marcas que armazenamos em nossas histórias, que foram ancoradas de 

acordo com os fatores pessoais de cada sujeito. São experiências que nos permitem 

construir uma compreensão pessoal e subjetiva, uma vez que, segundo Josso 

(2004, p. 54), “(...) procuramos no diálogo com os outros uma cointerpretação da 

nossa experiência. É neste movimento dialético que nos formamos como humanos”. 

 

Nasci numa família simples e humilde. Meus pais eram donos de terra e vivi 

na zona rural em Ubiratã, uma pequena cidade do Estado do Paraná, onde estudei 

até a 4ª série.      

 

 

Como é bom lembrar 
Do meu tempo de infância 

No primeiro dia de aula 
Conhecia a professora e muitas crianças 

 
Passei para a turma “A” 

Quando aprendi a ler e a escrever 
Pretensiosa, ensinava os amigos 

A estudar com prazer 
 

Uniformizada de azul e branco 
Cantava o Hino Nacional 

Em frente à escola de madeira 
Construída na zona rural 
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No caminho da escola 
Verdadeiro aprendizado 

Observava nascimento, crescimento... 
De plantas, aves e gados. 

 
Havia poucos materiais impressos 

Que pudesse manusear 
Somente a cartilha e o primeiro livro 

Para ler e consultar 
 

A primeira professora era um amor 
Sempre atenciosa e gentil 

Material pedagógico só a cartilha. 
Nunca contou uma história infantil. 

 
Ciências, História e Geografia. 

Tinha que o ponto estudar 
Responder na íntegra 

Quando a professora perguntar. 
 

Brincadeiras livres no recreio 
Depois, lavar as mãos com sabão e água. 

Como me divertia 
Brincando de pular tábua! 

 
Final do ano letivo, muita tensão 
Entre pais, alunos e professora. 
Aguardando resultado do exame 

Aplicado pela supervisora! 
 

Na terceira e na quarta série 
Conheci Marlene, mestra inspiradora. 

Da admiração, da imitação e da autonomia 
Nascia o desejo de ser professora. 

 
 

Refletindo sobre os conhecimentos atuais referentes às novas tendências 

educacionais e minha infância, acredito ter vivenciado nas séries iniciais no ano de 

1975, na zona rural, algumas das propostas próximas à teoria do “construtivismo”. 

As professoras nos colocavam constantemente em situações de aprendizagem 

prazerosa, desafiadora e significativa, que, segundo Coll (1996), “é uma 

aproximação otimista, que parte daquilo que se possui”; “deste ponto de partida, é 

possível ir progredindo” (p. 28). 

A merenda era preparada pelos alunos, em revezamento, que seguiam as 

receitas enviadas pela prefeitura. As brincadeiras durante o intervalo eram livres, 

prazerosas e prestigiadas pelo grupo de alunos, que também cultivavam uma horta 

próximo à escola – o que se produzia ali era acrescentado ao cardápio do dia.  
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Apresentávamos teatros nas datas comemorativas, e a produção dos textos, 

simples e significativos, ocorria a partir de entrevistas com as famílias ou era de 

autoria do grupo de alunos, pois havia poucos livros para pesquisa. Os desfiles, o 

festival de dublagens e as gincanas eram preparados pelos alunos com prêmios 

doados pelos pais. A entrada era organizada com Hino Nacional, hora da poesia e 

músicas com a participação dos alunos e de alguns pais que faziam compras numa 

mercearia ao lado da escola, pois eram sitiantes e tinham disponibilidade de horário 

em qualquer momento.  

Os pais eram participativos e davam às professoras grande valor e estima, 

apoiando-as nas atividades e nos eventos promovidos pela escola.          

Como aluna, sentia-me conduzida da forma como cita Platão na frase em 

epígrafe, que guardo na memória há muito tempo.  

Durante a 1ª série, a professora não tinha o hábito de contar histórias infantis. 

O estudo acontecia a partir das sílabas, e eu decorei as primeiras lições da cartilha 

“Caminho Suave”. Havia pouco recurso e incentivo para a leitura de livros infantis na 

escola. O caminho que existia entre o “Era uma vez...” e o “foram felizes...” não me 

recordo de ter fantasiado na escola, mas sim com um livrinho que meu pai comprou 

e minha mãe de vez em quando lia para os filhos. 

 Internalizei de tal forma a imagem tão sublime do livro da minha casa, que, 

na escola, minhas produções escritas sempre se iniciavam com “Era uma vez...”. 

Aliás, é nesse contexto que Amarilha (1997) apresenta o sentido do prazer 

vivenciado pelas crianças leitoras, e afirma que “o melhor da leitura é a identificação, 

é o processo catártico que lhes permite viver aventuras que não podem na vida 

real.” (p. 89) 

Só na 3ª e 4ª séries estudei os dois anos seguidos com a mesma professora, 

e isso me marcou muito, pois ela tinha um jeito especial de conquistar os alunos.  

Guardo na mente o seu nome completo: “Marlene Peres Medina”. Havia 

chamada oral, mas não era algo punitivo. Com seu encanto, dizia: “Hoje você não 

conseguiu, amanhã o chamarei novamente e eu tenho certeza de que você vai 

conseguir”. E realmente acontecia, pois todos tinham muito carinho por ela. A 

professora gostava de contar histórias e, quando não havia novos livros de histórias 

na escola, ela as inventava... Eu gostava quando percebia que a professora 

inventava as histórias, porque ela contava de forma dramatizada e com entonação 

de voz que prendia a atenção de todos os alunos. Em casa, nas brincadeiras de 
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escolinha, eu tentava reproduzir para os meus irmãos as histórias e percebia que eu 

podia inventar também. Hoje, em sala de aula, conto histórias aos meus alunos com 

o mesmo entusiasmo que minha professora contava!   

A narração do professor é um momento de ampliar as possibilidades da 

criança leitora a respeito da antecipação sobre as estratégias de leitura e elaboração 

de sentido, pois  

 

(...) o receptor da história envolve-se em eventos diferentes daqueles 
que está vivendo na vida real e, através desse envolvimento 
intelectual, emocional e imaginativo, experimenta fatos, sentimentos, 
reações de prazer ou frustração, podendo, assim, lembrar, antecipar e 
conhecer algumas das inúmeras possibilidades do destino humano. 
(AMARILHA, 1997, p. 19)   
                                          

Para motivar a escrita, eram premiadas as melhores produções. Isso fez com 

que minha progressão na escrita acontecesse com mais criatividade e eu fosse 

merecedora de alguns prêmios, como ser convidada a cortar o bolo na festa de 

encerramento da 4ª série por apresentar as melhores notas durante o ano letivo.  

Quando iniciei a 5ª série, tive o privilégio de meus pais se mudarem para a 

cidade, para que meus irmãos e eu concluíssemos os estudos. Mesmo criança, de 

uma coisa eu tinha certeza: estudaria o quanto fosse possível para não permanecer 

no trabalho árduo da lavoura ou ser dona de casa, pois acompanhava atentamente o 

sacrifício de meus pais. Carregava o sonho de ser professora, porque, para mim, ou 

para qualquer criança, a figura do professor era admirável e, na época, significava a 

profissão mais sublime para uma mulher.  

No 3º ano do magistério, fui aprovada em um concurso de professores na 

rede municipal de Ubiratã e me foi atribuída uma 1ª série. Entusiasmada, sentindo-

me merecedora, coloquei em prática tudo que aprendera nos dois primeiros anos de 

magistério e tudo que eu considerava que um bom professor alfabetizador faria para 

que os alunos progredissem na leitura e na escrita. A alfabetização se dava através 

do que a cartilha apresentava. 

Minha sala tinha muitos cartazes afixados na parede, com apresentação das 

sílabas para que os alunos consultassem. No fim do ano letivo (novembro de 1985), 

certa de que havia feito um bom trabalho, afastei-me para o casamento e pedi aos 

meus alunos que escrevessem uma carta ou bilhete para eu guardar de recordação. 

Surpresa desagradável ao receber os bilhetes... Fiquei em estado de choque! 
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Estava entregando a classe com a cartilha concluída e acreditando que todos 

produziam bons textos... Alguns bilhetes, sem segmentação, apresentavam 

fragmentos do pensamento da criança ou palavras escritas corretamente, porém não 

contextualizadas. Foi difícil para mim aquela situação...  

Hoje sei a importância que provocaram esses bilhetes logo no início de minha 

carreira no magistério. Fui mobilizada a refletir sobre a alfabetização. Passei vários 

dias me questionando onde havia errado, se sempre tinha sido comprometida com o 

trabalho, com as crianças, além de muito querida pelos pais e pela direção da 

escola...   

Passei por momentos conflituosos e reflexivos em relação à criança e à 

construção do sentido de ler e de escrever. Dessa reflexão, a certeza de que, na 

intenção de acertar, o professor evita o erro, especialmente o de grafia das palavras, 

controla a escrita dos alunos fazendo-os registrar somente o que é solicitado durante 

as aulas com ditados, exercícios de fixação das sílabas... Quando as crianças são 

liberadas e desafiadas a escrever com autonomia (quando solicitei o bilhete), o 

processo conduz o professor a surpresas inacreditáveis. Descobre o que a criança 

realmente sabe ou o que efetivamente foi ensinado ou mesmo o que cada criança, 

em especial, internalizou e precisa para progredir na construção da escrita.  

Senti-me desafiada a pensar o “saber” e o “saber-fazer” da prática docente 

em alfabetização, bem como senti a necessidade de buscar novos conhecimentos 

para atuar e garantir que, ao final do ano letivo, estivessem formados bons leitores e 

escritores de textos. Percebi que alfabetizar não correspondia unicamente à 

transmissão do conhecimento que o professor possui:  

 

 [...] Sem dúvida, os professores conhecem o assunto que devem 
ensinar, porém o processo de ensino-aprendizagem não comporta 
apenas conhecimentos sobre o conteúdo a ser ensinado, mas também 
crença sobre a capacidade de aprendizagem dos alunos. Como no 
caso das crianças, nem todos os seus conhecimentos e crenças são 
adequados; nesse caso, pode ser levantada uma questão sobre o 
grau de adequação das descrições do professor e a capacidade real 
das crianças. (TEBEROSKY, 1992, p. 9) 

 

             Saber como a criança aprende a ler e a escrever e o que constitui um bom 

professor alfabetizador naquele momento faziam parte de minhas intenções. 

Surgiram minhas primeiras indagações: será que existe um modelo de professor a 

ser seguido?... Há estratégias de ensino que eu desconheço? 
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Assim que me casei, no mês de novembro de 1985, fui morar na cidade de 

Santo André e, mesmo descontente com a primeira experiência como 

alfabetizadora, procurei preencher alguns cadastros nas escolas da Rede Estadual 

de São Paulo, pois sentia prazer em ensinar e tinha a certeza e o desejo de que 

desta vez eu poderia fazer diferente. 

No mês de abril de 1986, me foi atribuída uma 2ª série do Ciclo Básico na 

rede estadual. A maioria dos alunos ainda não compreendia a função social da 

escrita. Eram os primeiros anos da implantação do Ciclo Básico (CB) extensivo a 

toda a rede estadual. Na época, o governador em exercício era Franco Montoro, que 

editou o Decreto Estadual nº 21.833, datado de 28 de dezembro de 1983, e a 

medida oficial em 1984. Com essa medida foi eliminada a reprovação entre as 

antigas 1ª e 2ª séries, permitindo às crianças um processo contínuo de 

aprendizagem, sem interrupção, durante os dois primeiros anos de escolaridade 

básica. O governo do Estado de São Paulo pretendia estancar a grave questão da 

repetência e evasão que atingia logo o primeiro ano de estudo. 

A proposta possibilitava uma nova maneira de pensar e avaliar o processo 

ensino-aprendizagem, capaz de acompanhar os avanços das crianças na 

construção de conhecimento, bem como permitir ao professor e à escola seguir os 

resultados de sua prática.  

Eu ainda não compreendia muito bem o processo do Ciclo Básico. Os textos 

de Emília Ferreiro & Teberosky sobre “A Psicogênese da língua escrita”, que 

apresentavam como proposta um olhar para a criança capaz e inteligente que 

aprende, provocaram significativas reflexões no meu processo educativo. Sua 

investigação enfatizava o deslocamento do “como se ensina” para o “como se 

aprende”, ideias que foram sistematizadas no livro “Reflexões sobre Alfabetização” 

(1989). No prefácio, elaborado por Telma Weisz, encontra-se o convite para o 

professor buscar caminhos que rompam o círculo vicioso da reprodução e do 

analfabetismo. 

A Secretaria ofereceu diversas orientações, reuniões, cursos e palestras 

envolvendo a nova proposta do Ciclo Básico. Acompanhei diversos “conflitos” entre 

os professores, pois a nova proposta exigia um novo olhar e redirecionamento na 

concepção, na avaliação e na prática durante o processo de alfabetização.  

Porém, meu conflito era maior: carregava o descontentamento da “minha 1ª 

série no Paraná”. Não me acomodei. Acreditei que, a partir das descobertas de 
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Emilia Ferreiro, cursos, leituras diversas, eu encontraria alguma resposta às minhas 

indagações sobre a prática pedagógica e, assim, formaria bons leitores e escritores 

de textos.  

Em relação ao Ciclo Básico, ressalta Duran (2003):    

 

[...] A nova pedagogia da alfabetização vai se construindo e se 
constituindo ao longo do período, no contexto das discussões com os 
professores que enfrentaram os desafios de uma mudança conceitual, 
desenvolvendo uma reflexão sobre e na própria prática. As 
discussões do fracasso escolar no interior da escola, com a revisão 
crítica dos preconceitos e estereótipos em relação às camadas mais 
pobres da população, grande parte marginalizado na escola, a 
abordagem construtivista, mediada pela psicogênese da língua 
escrita, e as contribuições da linguística, psicolinguística e 
sociolinguística no quadro das discussões da aquisição da língua 
escrita pela criança, no processo de escolarização regular, constituem 
os eixos de uma mudança paradigmática que se estabeleceu, 
revelando a nítida opção pedagógica que foi difundida, discutida e 
defendida pela Secretaria da Educação. (p. 79 - 80) 
 

 

A implantação do Ciclo Básico significou uma grande conquista democrática – 

considero, mesmo, um avanço nos anos de 1980, uma nova visão na alfabetização 

e no fazer pedagógico das escolas. Muitas pesquisas e buscas foram realizadas 

pelos professores alfabetizadores naquele momento, porém, ainda insuficientes para 

garantir uma educação de qualidade para todos.  

   

 

Participar e compreender o processo... 

 

O processo de alfabetização, em minha formação inicial (magistério), estava 

voltado à organização e à operacionalização dos objetivos e do planejamento. Os 

livros estudados não apresentavam preocupações com as reais necessidades da 

escola e dos alunos, e eu estava muito distante de conhecer aquilo que os alunos já 

conheciam. Em um dos cursos que frequentei, oferecido pela rede estadual, sobre 

Linguística, pude perceber pequenos desajustes na maneira como aprendi a 

alfabetizar.  

 Na minha primeira experiência como alfabetizadora não houve preocupação 

com a produção de textos diversos, cartas, bilhetes, mas pedi para meus alunos que 
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escrevessem. As crianças deram-me o retorno do que sabiam a respeito da escrita. 

Concluí que o aluno não pode dar aquilo que não sabe, e o professor não pode 

desejar de seus alunos aquilo que não ensina. O que eu posso afirmar é que nunca 

mais dei aula da mesma forma.  

  Li alguns livros que pudessem me ajudar a compreender a criança, o seu 

pensar durante o processo de alfabetização, para intervir de forma consciente, e os 

resultados passaram a ser sempre satisfatórios.   

          O grande mestre Paulo Freire (2005) conduz o professor a perceber que 

ensinar não é transferir conhecimento, e o convida a pensar certo, a certificar-se de 

que, na verdade, o “inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 

experiência vital. Onde há vida há inacabamento.” (p. 50) 

Busquei investigar como é que os professores que possuem práticas de 

ensino bem-sucedidas se constituíram “bons professores”. Foi com esse 

pensamento que li o livro de Maria Isabel da Cunha (1989), em que ela investiga “O 

bom professor e sua prática”. Sua pesquisa foi realizada com professores 

universitários para conhecer seu cotidiano, a formação continuada e reflexões sobre 

a própria trajetória profissional. Em uma de suas conclusões, a autora ressalta que 

“é necessário um professor consciente das questões sociais e competente 

tecnicamente para engajar-se na luta em favor da melhoria das condições de vida do 

povo brasileiro” (p. 171). 

 

 

 Novos caminhos... 

 

Em 1998, iniciei o curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de São Bernardo do Campo. O mundo do conhecimento é como juntar pedras 

preciosas. Durante o curso não tive nenhuma ausência, sentia que, se perdesse 

alguma aula, perderia uma das pedrinhas preciosas! Contei com professores 

comprometidos que compartilharam experiências, pesquisas e permitiu um olhar 

mais ampliado sobre a realidade educacional na realização do TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso).  

Minha formação na graduação ocorreu em um momento de produtivas 

discussões e reflexões na área da educação. Momentos de desafios na transição da 

prática tradicional e objetivista para uma nova pedagogia, inspirada na construção 
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do conhecimento, na valorização do ser que aprende, em sua história e interação 

social, com discussões sempre pautadas nas reflexões da implantação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Vivenciava uma prática 

pedagógica intensamente comprometida, reflexiva e observadora do “saber-fazer” 

das professoras alfabetizadoras bem-sucedidas. Mas ainda persistia a pergunta: 

Como se constitui a prática do bom professor alfabetizador?   

 

 

Novas buscas... 

 

Em 2003, fiz pós-graduação (lato sensu) na USP − Universidade de São 

Paulo, sobre Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes. Com um grupo 

de dez professores, elaboramos um projeto sobre Violência e endereçamos à USP 

com a intenção de conhecer melhor o fenômeno que se discutia com afinco na mídia 

por causa do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), também muito solicitado 

naquele momento nas escolas aos profissionais da educação. Foi possível perceber 

durante o curso as possibilidades de conhecer algumas situações conflituosas que 

algumas crianças vivenciam no lar e que afetam a convivência escolar e social e, 

principalmente, o aprendizado. Participei de algumas palestras com o grupo de 

estudos sobre “A palmada em questão” e orientações em reuniões de pais.    

Algumas crianças ocultam experiências traumáticas, no lar, que 

comprometem o aprendizado. Como a violência ocorre entre quatro paredes, 

costuma ser camuflada por um “complô de silêncio”. Desse “complô”, infelizmente, 

participam profissionais que lidam diretamente com a criança. São situações que 

muitas vezes passam despercebidas pelo professor em sala de aula. Vejo-me atenta 

a essas questões ciente de que: 

 

as consequências da agressão ficam para a vítima. As lesões 
corporais, os traumatismos, os defeitos físicos e neurológicos, os 
traumas psíquicos e psicológicos prolongam-se por toda a vida, se não 
reparados no tempo certo, e através dos instrumentos adequados. 
(AZEVEDO & GUERRA, 2003, p. 61) 

 

Dessa experiência também ficou uma reflexão sobre os efeitos das emoções 

poderosas, de aspectos positivos e negativos, que advêm das relações entre a 

vítima e o profissional. O profissional que lida diretamente com a pessoa (vítima) 
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precisa adotar algumas estratégias para o enfrentamento de situações conflituosas, 

ciente dos efeitos que tais emoções provocam: 

 

[...] Os efeitos das emoções poderosas, tanto negativas, quanto 
positivas, têm grande impacto sobre a cognição – processo de coleta, 
armazenagem e forma de lidar com a informação. Por exemplo, a 
emoção pode bloquear a habilidade do indivíduo em termos de 
compreender novas instruções; pode resultar em falhas da memória; 
pode levar a vieses na interpretação de fatos conhecidos. Tanto um 
grande medo ou uma grande raiva podem fazer isso. As pessoas 
muito assustadas ou zangadas não estão em condições de entender o 
que lhes está sendo dito; recordam-se de incidentes que justificam a 
emoção que sentem, tornam-se incapazes de ver as inconsistências 
em suas próprias crenças, particularmente aquelas que são objeto de 
seu medo ou raiva. Elas recorrem a formas estereotipadas de 
pensamento e a formas ritualizadas de ver o mundo. (BREAKWEL, 
1989 – MÓDULO 5A p. 48/N) 
 

 
 
 
Sabia que tinha muito mais a buscar... 

 

Em 2004, frequentei o curso de formação de professores alfabetizadores 

“Letra e Vida”, oferecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e 

pude pôr em prática toda a teoria vista no curso realizando o trabalho de conclusão 

com um projeto sobre o conto “Chapeuzinho Vermelho”, desenvolvido durante vinte 

dias.  

         Na época eu trabalhava com uma 1ª série na rede estadual de ensino e com 

uma 1ª série na rede privada. Considero um presente inexplicável na minha 

realização profissional como alfabetizadora ter tido a oportunidade de realizar o 

mesmo trabalho de conclusão com o conto nas duas redes de ensino. Um presente 

para mim e para as crianças, já que, “para crianças que cedo tiveram oportunidades 

para escutar histórias lidas em voz alta, e reproduzi-las, o momento de criação 

emerge como uma consequência natural de sua exposição prolongada ao mundo da 

literatura...” (REGO, 1995, p. 41). 

            Durante esse período, consegui explorar todas as possibilidades de colocar a 

criança em contato com a leitura e a escrita, qualquer que fosse o nível de escrita 

em que se encontrava, pois permitia a todos falar, listar, desenhar, produzir coletiva 

ou individualmente, recontar com o auxílio do grupo, em parceria ou com autonomia. 

Como o mesmo projeto e as mesmas atividades foram realizados com as duas 
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classes, pude vivenciar duas experiências similares no aprendizado, porém distinto 

em questões econômicas e sociais. Os alunos da rede privada, em sua maioria, 

tinham vivências ricas em ambiente letrado, e os alunos da rede estadual 

apresentavam pouco envolvimento em eventos com livros e com a função social da 

escrita, já que a escola onde o projeto foi desenvolvido está localizada em um bairro 

de periferia.  

             Tal experiência despertou-me para reflexões sobre a prática do professor 

alfabetizador, o olhar e os sentidos no saber-fazer, intervenções e 

comprometimento. A prática que permite um aprendizado consistente, interativo e 

significativo. As crianças menos privilegiadas em questões de vivência do letramento 

no lar apresentam sucesso no aprendizado quando o professor, no “saber-fazer” do 

cotidiano, lança mão de material impresso e leitura de diversos gêneros que 

estimule o processo de construção da escrita.   

                Foi enriquecedor o trabalho em equipe com os professores para a 

realização do projeto e apreciação das formadoras do curso “Letra e Vida”. Sempre 

havia discussões sobre as necessárias intervenções, sugestões, dificuldades e 

objetivos.  

 

Práticas, tais como ler, ou escrever histórias infantis, favorecem a 
descoberta das funções da língua escrita e diferentes estilos de 
linguagem. Tais práticas explicam a vantagem que algumas crianças 
têm sobre aquelas que não tiveram oportunidades semelhantes em 
seu meio social. (COLELLO, 1995 p. 35)   

 

O gosto por alfabetizar com histórias infantis, com os contos que encantaram 

e encantam todas as gerações, acontece em virtude de ainda carregar “dentro de 

mim” a professora da 3ª e 4ª séries ou mesmo o livro que meu pai comprou quando 

eu estava na 1ª série. Livro que me inspirava nas primeiras produções em sala de 

aula, que eu sempre iniciava com “Era uma vez...”. Como comentado anteriormente, 

a professora da 3ª e 4ª séries contava histórias com entusiasmo ou inventava 

histórias dramatizadas que aguçava a imaginação e nos fazia criar. Sempre me 

percebo repetindo alguns gestos seus...  

 Pensando na influência que alguns professores tiveram em minha escolha 

profissional e continuam tendo no processo de construção da minha identidade, 

dediquei-me à leitura do livro: “Docência e Ad-(miração da imitação à autonomia)”, 

de Vera Ronca (2007). O livro apresenta as marcas e as influências que os mestres 
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deixam nos educandos pelos exemplos fornecidos na relação professor-aluno 

durante a infância, adolescência, juventude e maturidade.  

  Ao longo de seu trabalho, a autora analisa de perto as obras de Van Gogh, 

que teve como “outro significativo” Millet, seu mestre modelo inspirador. O estudo da 

biografia e das telas de autoria do pintor Millet despertou em Van Gogh a admiração, 

tendo-o como referência para sua vida pessoal e trajetória profissional: ele 

internalizou o conteúdo do seu mestre, sendo capaz de produzir sua própria obra de 

forma singular.  

Nesse sentido, a autora ampliou seus estudos para a relação mestres-

educandos e para a constituição identitária. Segundo ela, na relação educativa 

“ensinar e aprender”, os mestres-modelos têm um grande papel na formação do 

sujeito, pois configuram marcas de admiração que ficam retidas na memória dos 

educandos.  

O estudo mostra que a identidade é “fruto de um processo permanente de 

embates e conflitos em um tempo vivido e em lugar habitado, de construção de 

modos de estar na vida e na profissão”. Sendo assim, as contribuições do professor 

são intensas e duradouras no processo identitário dos educandos, “mestre-modelo é 

aquele(a) professor(a) que pelo compromisso político e consistência pedagógica 

estabelece com seus alunos vínculos baseados nos valores como respeito, 

confiança, acolhimento, coerência, seriedade” (p. 117). 

 O educador tem grande participação e responsabilidade na constituição da 

identidade dos seres em formação – os alunos. Para Ronca, (2007): 

 

Esse sentimento que o educando passa a ter em relação aos seus 
mestres implica apreciar, ver qualidades, o que muitas vezes leva à 
imitação e à consideração do mestre como fonte de inspiração para 
construir seu estilo pessoal. Esse sentimento provoca a reverência e a 
consideração duradouras pelas qualidades que são criteriosamente 
pinçadas do modo de ser dos mestres (p.127). 

 

  São inúmeras as contribuições dos mestres-modelo para o enfrentamento 

dos desafios durante a minha trajetória profissional e de vida. Assim como os 

mestres-modelos que tive, posso me contemplar apaixonada como professora, 

intensamente comprometida e reflexiva nos desafios que a sala de aula apresenta.    
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Refletindo sobre a alfabetização hoje ... 

 

Muitos pesquisadores enfatizaram suas buscas a respeito do problema do 

fracasso escolar até os dias atuais. São dados das pesquisas que apresentam 

diferentes perspectivas no processo de alfabetização: assuntos voltados às áreas do 

conhecimento com explicações de que a problemática está no aluno, no professor, 

no contexto cultural e/ou no material didático. Com todos esses enfoques, em se 

tratando da complexidade da alfabetização, ainda não se chegou a resultado 

satisfatório nas estatísticas da Secretaria Estadual de Educação, como apresenta 

Soares (2008): “Nenhum progresso, nas últimas décadas. Somos um país que vem 

reincidindo no fracasso em alfabetização” (p. 14).         

Minha participação na correção do SARESP (Sistema de Avaliação da Rede 

Estadual de São Paulo) durante três anos (2004/2005/2007) e conhecimento do 

trabalho de algumas professoras alfabetizadoras bem-sucedidas durante o processo 

de alfabetização que atuam em região periférica despertou alguns conflitos que 

provocaram algumas inquietações: O que há de significativo a nos revelar nas 

práticas bem-sucedidas das professoras alfabetizadoras? Quais saberes são 

mobilizados com os educandos no processo de alfabetização? Como as professoras 

lidam com diferentes saberes dos alunos e com situações que defrontam com um 

possível não saber?” 

            Para responder a essas questões, busco investigar a prática de seis 

professoras alfabetizadoras que atuam em escolas localizadas em bairros periféricos 

de uma cidade da Grande São Paulo e conseguem bons resultados na alfabetização 

(considerando o resultado da avaliação externa SARESP, professores que 

obtiveram maior número de alunos alfabéticos na 1ª série). A intenção é 

compreender não só o saber das teorias, mas as estratégias de superação das 

dificuldades e necessidades das crianças, considerando a complexidade da leitura e 

da escrita, bem como conhecer as interferências socioeconômicas e culturais nesse 

trabalho. 

Durante a pesquisa foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, observação 

participante na sala dessas docentes e a produção de autobiografia formativa, 

instrumento que possibilita ao professor, diante dos desafios do presente, pensar 

sua vida como autor do texto. Uma vez que o processo de autorreflexão, “... obriga a 

uma atividade de autointerpretação crítica e de tomada de consciência da 
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relatividade social, histórica e cultural dos referenciais interiorizados pelo sujeito e, 

por isso mesmo, constitutivos da dimensão cognitiva da sua subjetividade.” (JOSSO, 

2004, p.60)  

O foco da pesquisa é o professor alfabetizador e suas ações em sala de aula, 

no intuito de conhecer os saberes desses professores demonstrados nessas 

práticas, por considerar os desafios enfrentados no espaço (sala de aula), as 

condições básicas para entender suas estratégias de ensino, seus acertos, sua 

dinâmica e, por meio desse conhecimento, contribuir para que a escola cumpra o 

seu papel, uma vez que “o professor com relação a escola é, ao mesmo tempo, 

determinante e determinado. Assim como o seu modo de agir e de ser recebem 

influências do ambiente escolar, também influencia este mesmo ambiente” (CUNHA, 

1989, p. 24). 

 Ampliar os conhecimentos atuais na tarefa de alfabetizar é ter o compromisso 

ético de superar o fracasso escolar num esforço teórico-prático. Sendo assim, minha 

pesquisa tem a intencionalidade de contribuir com professores alfabetizadores que 

buscam, no “saber-fazer” do dia-a-dia, uma educação de qualidade. E, para que a 

educação seja de qualidade, precisamos formar bons leitores e escritores de textos 

para atuar com competência no mundo globalizado. Não é uma tarefa fácil! 

Gostaria de esclarecer que o estudo não tem a pretensão de negar, justificar 

ou minimizar a pertinência das análises que denunciam os inúmeros problemas da 

escola pública, evidenciando a reincidência do fracasso escolar nas séries iniciais. 

Não pretendo, ao investigar a prática das “professoras alfabetizadoras bem-

sucedidas”, adotar uma postura intolerante que classifica “boas” e “más” professoras 

– isso pode soar como um estudo “vazio” diante da atual realidade educacional 

brasileira –, nem pretendo discutir o melhor método de ensino.  

Na verdade, é refletindo sobre o “insucesso” escolar e a dinâmica de trabalho 

de “sucesso” que as professoras alfabetizadoras desenvolvem em regiões 

periféricas, e que chegam a bons resultados no processo de alfabetização, que 

penso no sucesso... “O que há de significativo a nos revelar nas práticas bem 

sucedidas das professoras alfabetizadoras? Quais saberes são mobilizados com os 

educandos no processo de alfabetização? Como as professoras lidam com 

diferentes saberes dos alunos e com situações que defrontam com um possível não 

saber?” 
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 O objetivo é conhecer as diferentes formas das consideradas professoras 

alfabetizadoras bem-sucedidas lidarem com os diferentes saberes dos alunos – e 

até com possíveis não saberes –, problematizando a dinâmica de trabalho que 

desenvolvem e, especialmente, considerando os desafios do dia-a-dia que a sala de 

aula apresenta.  

Alguns conflitos rondam minhas reflexões, a ponto de aguçar e decidir 

mergulhar nesta pesquisa, por acreditar que há algo significativo a nos revelar nas 

práticas bem-sucedidas que pode favorecer o processo de alfabetização a que me 

dedico apaixonadamente. Sendo assim, sem esquecer os problemas e as 

necessidades que a escola pública enfrenta, o que se rompe com este trabalho é 

com o hábito de se afirmar que apenas o fracasso tem lugar na educação pública. 

 

No primeiro capítulo, há um breve histórico referente à política de 

alfabetização nos anos de 1980, com a implantação do Ciclo Básico na rede pública 

estadual e a divulgação das pesquisas de Emilia Ferreiro (1979) e colaboradores 

sobre a psicogênese da língua escrita. As professoras convidadas a participar desta 

pesquisa já atuavam em sala de aula naquele momento em que não só se 

estabeleceu uma ruptura com o saber-fazer docente no campo da alfabetização − 

que passa do “como se ensina” para o “como se aprende” − mas também, a 

necessidade da formação continuada. Para essa discussão, trago, especialmente, 

as contribuições de Duran (1995) que, em sua tese de doutorado, evidencia que a 

manutenção da proposta do Ciclo Básico deu sustentação para a iniciação de 

componentes teórico-práticos coerentes com as propostas de novas perspectivas 

teóricas, assegurando a qualidade da alfabetização, colocando em cena a polêmica 

questão das escolhas pedagógicas e o saber-fazer naquele momento histórico. 

Também, as importantes contribuições de Ferreiro (1989), Colello (1995), Almeida 

(2002) e Bahia (2002). 

 

Apresento no segundo capítulo o processo de pesquisa num contexto em que 

se enfatiza a escolha metodológica, o porquê da escolha do professor alfabetizador 

como objeto de estudo e o campo empírico da pesquisa. 

 

No terceiro capítulo trago as contribuições teóricas de autores que ajudaram a 

pensar a alfabetização e os saberes docentes: Duran (1988), Emilia Ferreiro (1989), 
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Paulo Freire (1996), Marta Kohl de Oliveira (1997), Delia Lerner (2002), Telma Weisz 

(2002), Marie-Christine Josso (2004), Isabel Alarcão (2005), Maurice Tardif (2007).  

E, ainda, os volumes 1 e 2 de “Ciclo Básico em Jornada Única – uma nova 

concepção de trabalho pedagógico”, Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (Letra e Vida) (2001), que contribuem com importantes reflexões no 

diálogo com os autores acima destacados. 

 

No quarto capítulo procuro contextualizar a pesquisa fazendo uso da 

entrevista, da observação participante e da autobiografia formativa, numa ação 

dialógica com os autores citados no terceiro capítulo, que priorizam a reflexão sobre 

a prática pedagógica. São pensadores que buscam a superação das dificuldades 

das crianças considerando a complexidade da leitura e da escrita, bem como as 

interferências socioeconômicas e culturais. 
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CAPÍTULO I  

OS DESAFIOS NA ALFABETIZAÇÃO A PARTIR DOS ANOS 1980  

 

Foi ao longo do tempo, na dinâmica do processo de implantação, 
que o Ciclo Básico, atravessando vários governos, criando seus 
caminhos e descaminhos, produziu uma cultura do regime em 
ciclos que vem se disseminando em todo o país. 

 
                                                           DURAN, 2003, p. 80  

 
 

Este trabalho tem como ponto de partida pesquisas desenvolvidas por minha 

orientadora, Marília Claret Geraes Duran, apresentadas em sua tese de doutorado 

(1995), “Alfabetização na Rede Pública de São Paulo: a história de caminhos e 

descaminhos do Ciclo Básico”, com uma análise do processo de implantação do 

Ciclo Básico a partir da publicação do decreto do então governador Franco Montoro, 

instituindo-o em todas as escolas da rede pública estadual paulista a partir de 1983. 

O Ciclo Básico surge como uma primeira medida oficial, em 1984, com a sua 

criação e implantação centradas na rede pública de ensino do Estado de São Paulo 

promovendo um processo de discussão no sistema de ensino e aprendizagem 

paulista, depois de um longo tempo de excessivo centralismo e autoritarismo no 

país. 

O objetivo aqui é trazer uma reflexão a respeito de dois fatos significativos 

que ocorreram na época em questão. O primeiro refere-se à política de alfabetização 

num momento em que a educação paulista protagoniza o movimento da implantação 

do chamado Ciclo Básico (de alfabetização) na rede pública estadual, com a 

divulgação das pesquisas de Emilia Ferreiro (1979) e colaboradores sobre a 

psicogênese da língua escrita. O segundo refere-se ao contexto educacional, 

naquele momento histórico, no que diz respeito à qualidade da alfabetização e que 

estabeleceu uma ruptura com o saber-fazer docente no campo da alfabetização. 

De acordo com o aporte teórico selecionado para esta pesquisa, julgo 

importante salientar que, logo após o período de implantação do Ciclo Básico, eu já 

atuava como professora alfabetizadora, como também, atuavam as demais 

professoras que aceitaram colaborar com esta pesquisa. Ao vivenciar tais momentos 

de mudanças e rupturas na forma como se organizavam as séries iniciais do ensino 

fundamental, vejo-me em atitude reflexiva sobre a trajetória profissional das 
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professoras. Trajetória marcada por novos paradigmas de alfabetização, ancorada 

por políticas educacionais em que sempre esteve presente a necessidade da 

formação continuada e de “ressignificar” o próprio “saber-fazer” docente.  

Entendo que tal processo desencadeou a exigência de outras maneiras de 

pensar o trabalho pedagógico na alfabetização, considerando os desafios da prática 

educativa. Nesse processo, nem todas as professoras da rede estadual de ensino 

responderam aos desafios postos por outra maneira de pensar a alfabetização, o 

campo pedagógico, as relações com o ensinar. Mas muitas de nós, desafiadas que 

fomos pelas reflexões necessárias para uma maior compreensão da política do 

chamado “Ciclo Básico de Alfabetização”, apresentamos uma prática bem-sucedida, 

carregada de inventividade e criatividade, com vistas a um ensino de qualidade. O 

que há/havia de significativo nas práticas bem-sucedidas dessas professoras 

alfabetizadoras? 

Como salienta Duran (1995), a implantação do Ciclo Básico (CB) foi imposta 

aos professores no ano de 1983, extensiva a toda a Rede Oficial de Ensino do 

Estado de São Paulo, cujo governador, Franco Montoro, atendendo às solicitações 

do Secretário Paulo de Tarso Santos, editou o Decreto Estadual nº 21.833, datado 

de 28 de dezembro de 1983, cuja proposta era “integrar num continuum de dois 

anos o processo de aprendizagem correspondente às duas séries iniciais do ensino 

fundamental”.  

Como principal objetivo, o decreto assinalava que o Ciclo Básico (CB) visava 

“diminuir a grande distância existente no desempenho dos alunos das diferentes 

camadas da população, criando-se condições para que todos, e, em especial, a 

clientela mais desfavorecida, tivessem possibilidades de escolarização” (PALMA 

FILHO, 2003, p. 22-23). Com essa medida, excluía-se a reprovação entre os dois 

primeiros anos escolares. Nesse contexto, houve a necessidade de os órgãos da 

Secretaria de Estado da Educação realizar um processo de formação de professor 

para enfrentar os novos desafios, na tentativa de familiarizar-se com o novo1. 

O Ciclo Básico foi uma medida de impacto que sacudiu a rede pública do 

Estado de São Paulo com a intenção de combater um dos mais graves problemas 

do ensino fundamental do Estado, “os inacreditáveis índices de reprovação e evasão 

de alunos já em seu primeiro ano de escola.” (DURAN, 1995, p. 1) 

                                                
1 Não é objeto desta pesquisa discutir o processo formativo que ocorreu no período. 
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Com o Ciclo Básico, “..a política de alfabetização conseguiu ultrapassar uma 

barreira jamais transposta pela administração pública paulista: a de permanecer no 

tempo, consolidando um ganho de 13% nos índices de promoção em relação ao 

regime seriado” (p. 1). E, embora mais de vinte e cinco anos tenham se passado, o 

assunto ”alfabetização” continua atual, pois ainda persiste a problemática do 

fracasso no processo de alfabetização, ou seja, o baixo desempenho escolar nos 

primeiros ciclos do ensino fundamental. 

Conforme a pesquisa de Duran, a implantação do Ciclo Básico na rede 

pública estadual passou por quatro fases – elas serão explicadas brevemente, por 

não serem objeto dessa pesquisa. Considero necessário mencionar as quatro fases, 

pois as seis professoras alfabetizadoras sujeitos dessa pesquisa, assim como eu, já 

atuavam em sala de aula na implantação do Ciclo Básico, momento de reflexões no 

campo da alfabetização, em que se estabeleceu a necessidade da formação 

continuada. Que buscas fizeram essas professoras no campo da alfabetização 

durante a trajetória profissional? 

 

 

1.1 CICLO BÁSICO – PROPOSTA POLÍTICA (1983 – 1985) 

 

A proposta do Ciclo Básico, implementada em 1984, foi apresentada pelos 

novos administradores do ensino público de São Paulo, eleitos após quinze anos de 

regime de exceção e eleições indiretas. Para enfrentar a necessidade de melhoria 

da qualidade do ensino nas séries iniciais, foram unificados os dois primeiros anos 

de escolaridade obrigatória em um só ciclo, excluindo a reprovação na 1ª série, pois 

aproximadamente 40% das crianças não eram aprovadas para a 2ª série, e mesmo 

os alunos promovidos mantinham dificuldades no uso da língua escrita no curso das 

séries seguintes. Ressalta Duran (1995): [...] A proposta do CB fundamentava-se 

numa avaliação crítica do ensino fundamental de oito anos, que vinha se revelando 

profundamente excludente em relação às camadas majoritárias da população. (p. 3)  

Houve necessidade de várias medidas estruturais na implantação do Ciclo 

Básico, como eliminar a reprovação no primeiro ano de escolaridade, duas horas 

diárias de apoio suplementar para as crianças com rendimento insatisfatório e duas 

horas extras para reuniões de professores (horas de trabalho pedagógico), além de 

terem sido oferecidos cursos de aperfeiçoamento e atualização docente que 
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proporcionaram algumas recompensas na carreira dos profissionais que optaram 

pelas turmas de CB. 

Desde a divulgação da proposta do Ciclo Básico, houve forte resistência dos 

profissionais da educação e críticas advindas de diferentes áreas da sociedade. E, 

para que tal decisão tivesse chance de êxito, havia a necessidade do envolvimento 

de todos os níveis de ensino, em especial, dos professores alfabetizadores e da 

direção dos estabelecimentos de ensino.  

 

[...] As mais fortes resistências articularam-se em torno de três 
questões: o caráter arbitrário da implantação do CB, o perigo de 
rebaixamento da qualidade do ensino e a questão da avaliação do 
desempenho do aluno. De fato, a própria sistemática de implantação 
pode ter contribuído para fomentar a resistência à desseriação entre 
os profissionais da rede pública estadual: foi uma decisão central, 
efetivada por decreto, de cima para baixo – daí a crítica à 
arbitrariedade da medida. (DURAN, 1995, p. 4) 

 

A nova proposta do Ciclo Básico colocava em xeque ideias enraizadas no 

magistério, como a reprovação, que, até então, era considerada benéfica e símbolo 

de qualidade do ensino. Outra ideia arraigada era a de que um ano seria suficiente 

para se alfabetizar uma criança. Em meio a uma das entrevistas que fiz com a 

intenção de coletar dados que pudessem contribuir com a investigação a que me 

propus, a professora Marlete (nome fictício dado a esta participante da pesquisa) 

comenta a respeito da reprovação naquele momento:  

 

[...] Falar de aprovação e reprovação naquele momento 
nos pegou de surpresa, porque não entendíamos o que iria 
fazer na série seguinte uma criança que não tinha o 
domínio da leitura e da escrita. Só depois fomos entendo 
que se tratava do processo de aprendizagem da escrita, 
que se daria em mais tempo.                        
                                                             (Professora Marlete) 

 

O Ciclo Básico apontava para uma nova concepção de avaliação que 

possibilitava a flexibilização curricular, agrupamento de alunos observando métodos 

e conteúdos de ensino-aprendizagem, sempre numa perspectiva capaz de 

reconhecer e valorizar os avanços dos alunos e a reflexão sobre a prática 

pedagógica.  



 

 

32 

 

Passado o impacto inicial do processo de implantação do CB, aspectos 

positivos da proposta começaram a ser percebidos pelos educadores. Porém, uma 

parcela significativa de professores e diretores apontava questões problemáticas: 

falta de espaço físico nas escolas, falta de coordenador pedagógico, alta rotatividade 

do corpo docente, necessidade de redução do número de alunos por classe, 

resistência em rever critérios de remanejamento de alunos em função da tentativa 

de homogeneizar as classes (procedimento inicial do CB considerado correto) e falta 

de clareza nos parâmetros de avaliação. 

A Secretaria enfrentou sérias dificuldades para fazer chegar às escolas as 

orientações necessárias à implantação do Ciclo Básico, uma vez que visava 

fundamentalmente redirecionar o processo de alfabetização, ou seja, estabelecer 

uma mudança qualitativa na concepção e na prática pedagógica. Iniciou-se, então, a 

capacitação dos professores com o Projeto Ipê e a discussão monitorada por grupos 

em telepostos com temas do programa. Em relação a esse período (1983 – 1985), 

ressalta Duran (1995, p. 7):  

 

[...] em 1986, as mudanças impostas pelo Ciclo Básico resultaram 
num acréscimo de 10% dos índices de aprovação dos alunos em 
relação ao regime seriado anterior – um ganho que vem se mantendo 
relativamente estável desde então. Se, anteriormente, após dois anos 
de permanência na escola, eram 40% os alunos reprovados ou 
evadidos, após a implantação do Ciclo Básico este índice está em 
torno de 30%. Deve-se reconhecer, entretanto, que esse acréscimo é 
insuficiente para alterar efetivamente o perfil de atendimento no 
ensino fundamental, ainda muito seletivo e excludente.  
 
 
 
 

1.2 A PROPOSTA PEDAGÓGICA (1985 – 1988) 
 

Na implantação do Ciclo Básico, não houve a priori uma preocupação com a 

alfabetização. Por não haver tal preocupação, a programação dos conteúdos da 

alfabetização estava apoiada nos conhecidos Guias Curriculares e nos Subsídios de 

Alfabetização (anos de 1970) como referência inicial dos professores alfabetizadores 

– o que não alterava a prática anterior. Sobre os Subsídios, diz Duran (1995, p. 7):  

 

 [...] Os Subsídios eram verdadeiros receituários que controlavam a 
distribuição dos conteúdos e dos tempos, indicavam as formas de 
avaliação e as opções metodológicas – fundadas numa concepção da 
escrita como codificação do oral, que acaba por ocultar as reais 
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funções e usos sociais da escrita, reduzindo-a a um objeto 
exclusivamente escolar. 

                                                      

Foi nesse contexto que se percebeu a necessidade de uma nova proposta de 

alfabetização, que foi sendo desenvolvida na perspectiva de uma reformulação 

curricular. Ampliou-se a discussão referente aos princípios teóricos e conceitos 

metodológicos e de conteúdos que pudessem se adequar à clientela escolar e, 

consequentemente, à educação continuada dos professores da rede. O plano de 

reformulação curricular foi elaborado no contexto da implantação do Ciclo Básico, 

tendo seu início em 1985 e sua conclusão em 1988, quando foi apresentado como 

proposta alternativa de alfabetização2.  

 Dessa discussão, resultam duas questões fundamentais: a repetência que se 

acumulava historicamente e o significado dos chamados “objetivos de 

alfabetização”.  Sobre o processo ensino-aprendizagem, explicita Duran (1995, p. 8):  

 

[...] Uma coisa é entender a alfabetização como um mero instrumental 
para futura obtenção do conhecimento; outra, muito diferente, é 
compreendê-la como forma de pensamento, como processo de 
construção de saber, como inserção ampla no pensamento do mundo 
letrado e no exercício da cidadania. 
 
 

A construção dessa proposta assinalou uma nova fase de reflexão crítica 

rumo a uma perspectiva construtivista de alfabetização, contrapondo-se ao modelo 

tradicional, que privilegiava, até então, o uso da cartilha.  

A divulgação de experiências de alfabetização, consideradas no âmbito das 

investigações e das conclusões sobre a Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO 

e TEBEROSKY, 1979), embasadas no construtivismo piagetiano, apresentava uma 

nova forma de compreender e desenvolver a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Isso significou um momento de reflexão e de mudanças nas práticas tradicionais em 

sala de aula. Ferreiro enfatizava que, no processo de construção da leitura e da 

escrita, a criança considera a informação dada e, ao mesmo tempo, introduz e 

expressa maneiras próprias de interpretar a leitura e a escrita, “tão estranhas a 

nosso modo de pensar que, à primeira vista, parecem caóticas” (FERREIRO, 1989, 

p. 70).  

                                                
2Cf. DURAN, M.C.G. Proposta preliminar de alfabetização no Ciclo Básico. In: Ciclo Básico em  
Jornada Única : uma nova concepção do trabalho pedagógico. SE/CENP, 1988. v.11 
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Assim, aquele período constituiu-se como um momento de mudança no 

contexto das relações político-ideológicas do sistema escolar, que não serão aqui 

problematizadas3, e também na prática pedagógica, acentuando-se a perplexidade 

do professor. Questiono: Seria uma resistência ao conceito de “erro construtivo”, 

frente à valorização do erro nas práticas tradicionais? Ferreiro refere-se a Piaget: 

 

Jean Piaget obrigou-nos a abandonar a ideia de que nosso modo de 
pensar é o único legítimo e obrigou-nos a adotar o ponto de vista do 
sujeito em desenvolvimento. Isto é fácil de dizer, mas muito difícil de 
aplicar coerente e sistematicamente. (FERREIRO, 1989, p. 68) 

 

A resistência diante do novo é um processo humano e natural, por isso a 

dúvida, a insegurança, a inquietação e os ajustes podem apresentar possibilidades 

de o professor desistir se não compreender o seu “inacabamento”. Almeida (2002) 

propõe ouvir as experiências do professor, seus sucessos e insucessos, pois “uma 

nova proposta que leva a pessoa a mudar pode ser vista como um atentado contra 

sua experiência, seu conhecimento, seu desempenho e, portanto, é uma ameaça a 

sua identidade” (p.79). O novo deve ser visto como um momento propício a 

reflexões que permitem ao professor rever o que antes era seguro e compreender 

que na complexidade da realidade é possível construir novas formas de pensar e 

fazer o processo. Tomando a resistência do professor em relação às novas 

propostas do Ciclo Básico, explicita Duran (2003, p.131): 

 

[...] A resistência, porém, refletiu mais que o apego às velhas práticas 
cristalizadas através do uso, mesmo quando comprovada a 
superioridade das novas práticas. Os conflitos que ocorreram nas 
mudanças da prática pedagógica refletem dificuldades 
epistemológicas, pois a incorporação de novos paradigmas exige que 
se abandonem as verdades científicas do modelo anterior. 

 

A nova concepção de aprendizagem coloca em questão uma nova visão do 

erro, tão valorizado tradicionalmente. Os professores da rede não internalizariam 

sem resistência uma nova proposta em que, nas produções infantis, o erro é o 

indicador do que a criança pensa e de seu domínio em relação ao sistema alfabético 

                                                
3 É importante considerar que a implantação do Ciclo Básico, nos anos 1980, na rede pública de São 
Paulo, foi uma medida de impacto, ao estabelecer um continuum entre as duas séries iniciais do 
ensino fundamental, durante o qual o aluno realizaria o processo de aprendizagem sem interrupção, 
excluindo a possibilidade de reprovações no primeiro ano de escolaridade. Tal fato – a ideia de não-
reprovação – significou um momento de ruptura com claras implicações político-ideológicas. Mas 
estas não serão questões aqui privilegiadas, como já sinalizei. 
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da língua escrita. Houve pouco aceite do modelo explicativo, os professores “[...] 

anestesiavam-se contra qualquer possibilidade de perceber sua parcela de 

envolvimento no insucesso das crianças” (DURAN, 2003, p. 13). Eles estavam 

presos à ideia de que as crianças não aprendiam porque apresentavam algum tipo 

de problema que as impediam de assimilar os conteúdos.  

Para Ferreiro, quando o professor ignora os conhecimentos que a criança já 

possui em relação à construção da escrita durante o processo de alfabetização, 

evidencia o seu fracasso: 

 

[...] se só nos dirigirmos às crianças que compartilhem alguns de 
nossos conhecimentos (ou seja, a quem já tenha percorrido 
praticamente sozinha grande parte do caminho), deixaremos de lado 
uma grande porcentagem da população infantil estacionada em níveis 
anteriores a esta evolução, condenando-a, involuntariamente, ao 
fracasso. (FERREIRO,1989, p. 63) 

 

Dessa forma, um dos desafios do professor alfabetizador naquele momento 

era compreender as contribuições da “psicogênese da língua escrita” – abria-se a 

ele a possibilidade de compreender a hipótese de escrita que a criança apresentava 

(em nível pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético)4, proposta que gerou 

diferentes níveis de assimilação e de interpretação, tanto que as classes, a priori 

classificadas como “fortes, médias e fracas”, passaram a ser nomeadas “pré-

silábicas, silábicas e alfabéticas”, persistindo a permanência dos rótulos. 

Outro aspecto a ser ressaltado: o “ambiente alfabetizador” para alguns 

professores significou tão-somente inundar a sala de aula com cartazes e diferentes 

gêneros que circulam na sociedade, quando a ideia que está na raiz de tal proposta, 

ao contrário, é privilegiar as interações criança/criança; criança/adultos informantes; 

crianças/diferentes gêneros discursivos, fazendo uso delas, discutindo com amigos, 

professores e produzindo seus próprios textos. Quanto ao processo de mudança, 

ressalta Duran (1995, p. 15): 

 

[...] Em qualquer processo de mudança, é inevitável o diálogo do 
passado com o presente. E o professor não pode simplesmente jogar 
no lixo os dados de sua história. Nesse diálogo, é bom lembrar do que 
MACEDO (1989:03) afirma: “o sistema de assimilação é conservador 
e, por mais bem intencionado que o professor seja, pode estar 
fazendo uma leitura dessas novas concepções de trabalho em seus 

                                                
4  Sintetizadas no capítulo III 
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próprios termos, o que pode distanciá-lo de seu propósito inicial”. 
Mesmo os professores que abraçaram os princípios construtivistas 
nem sempre estavam capacitados para trabalhar de maneira 
congruente com eles. E há que se considerar ainda os que, por 
motivos os mais diversos, mantiveram-se refratários. 

 

 

 

1.3 A JORNADA ÚNICA PARA O CICLO BÁSICO (1988 – 199 1)  

 

  A Jornada Única para o Ciclo Básico foi estabelecida no ano de 1988 em 

todas as escolas de primeiro grau da rede estadual. Os alunos passaram a ter seis 

horas diárias de aula distribuídas entre o professor alfabetizador e os professores 

especialistas de educação física e de educação artística. O professor alfabetizador 

passou de 16 horas para uma jornada estendida de quarenta horas semanais com 

os alunos, participação em reuniões conjuntas com professores e em cursos de 

capacitação em serviço (Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPCs). Em 

cada escola foi instituído um professor-coordenador para o Ciclo Básico, que se 

tornou responsável pela organização do trabalho dos professores e pela integração 

entre eles e as demais séries (3as e 4as séries).  Após seis meses da instituição da 

Jornada Única, apresentava-se uma perspectiva bastante otimista, conforme 

balanço da Secretaria da Educação.  

 Segundo Duran, em escolas e classes localizadas nos bolsões de pobreza da 

Grande São Paulo, não foi possível implantar a Jornada Única, pois, nesses locais, 

as dificuldades de atendimento à demanda eram mais graves, inviabilizando a 

extensão da jornada do aluno de quatro para seis horas diárias. 

Alguns analistas consideraram que a Jornada Única veio consolidar o Ciclo 

Básico, propiciando-lhe sobrevivência histórica. No entanto, se o Ciclo Básico era 

um ponto de partida para a reorganização do ensino de primeiro grau no Estado, a 

Jornada Única não representou exatamente um passo nessa direção. Ao 

estabelecer um continuum entre os dois primeiros anos de escolaridade, o CB 

eliminou o gargalo na passagem da 1ª para a 2ª série. Passados 20 anos, esse 

gargalo transferiu-se um ano para frente, para a passagem do final do CB para a 3ª 

série. Além disso, não se percebem resultados positivos nas 3as e 4as séries, cujo 

rendimento continua caindo em cascata (DURAN, 2003, p. 101).  
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1.4  A REFORMA DO ENSINO (1991 – 1994) 

 

A política do Governo do Estado no período 91/94, com o Programa de 

Reforma de Ensino Público de São Paulo, foi outro passo no sentido de criar e 

consolidar uma escola pedagogicamente consistente e dotada de suporte material e 

pessoal para desenvolver seu trabalho – um perfil que corresponde ao que foi 

chamado de ESCOLA-PADRÃO (DURAN, 2003, p. 102). 

Sendo a ESCOLA-PADRÃO proposta central deste programa, idealizava-se 

um perfil de escola pública que pudesse “ser o núcleo e a base de um sistema de 

ensino capaz de dimensionar suas próprias necessidades, programar suas ações e 

demandar recursos externos e aplicá-los." (in Duran, 2003, p. 102) 

As novas diretrizes e orientações estavam pautadas na “autonomia da escola, 

na possibilidade de estabelecer o seu próprio projeto pedagógico, construir a sua 

identidade, definindo o seu caminho para a qualidade de ensino”, com a organização 

de um novo quadro administrativo e pedagógico nas escolas (DURAN, 2003, p. 

102). Além disso, evidenciou-se a necessidade da formação contínua envolvendo os 

docentes, a direção e os funcionários administrativos, bem como a extensão da 

jornada de seis horas/aula para todas as séries e tempo específico para o trabalho 

pedagógico (HTPC), aperfeiçoando o que já vinha acontecendo com o programa do 

Ciclo Básico e da Jornada Única. Sobre a ESCOLA-PADRÃO, esclarece Duran: 

 

A estratégia de implementação das ESCOLAS-PADRÃO foi de 
natureza gradualista, estabelecendo um prazo de quatro anos para 
completar o processo. As metas iniciais eram implantar 300 escolas 
em 1992, 1.000 em 1993, 2.000 em 1994 e toda a rede em 1995. 
(DURAN, 1995, p. 23)  

 

           Houve uma espécie de “afrouxamento” em relação às metas propostas pela 

Secretaria. Em seguida, ocorreu a mudança do secretário e as lentas 

transformações na estrutura da escola para ser realmente denominada “padrão”.  

 O Ciclo Básico foi um marco significativo no processo de alfabetização nos 

anos 1980, uma vez que apresentava um novo olhar no modo de ensinar e construir 

conhecimento. “Foi a resposta de São Paulo ao desafio de construir uma 

alfabetização de melhor qualidade e de avançar na democratização do ensino” 

(DURAN, 1995, p. 25). Contudo, poucos são os trabalhos que propõem uma 

avaliação mais sistemática do impacto das políticas dos ciclos.  



 

 

38 

 

Silva e Davis, 1993 (apud DURAN, 2008), investigaram justamente esses três 

programas de governo, de um mesmo partido político, com diferentes gestores, 

quanto ao seu impacto na aprendizagem dos alunos na Região Metropolitana de 

São Paulo: o Ciclo Básico (1984); a Jornada Única introduzida em 1989 (seis horas 

de aula diárias para alunos e 40 horas semanais para docentes) e a ESCOLA-

PADRÃO, instituída em 1992, que assegurava melhores condições de trabalho: 

autonomia da escola, com a organização de um novo quadro administrativo e 

pedagógico; a ampliação da concepção e o escopo do sistema de formação 

contínua envolvendo docentes, direção e funcionários administrativos para que 

pudessem atender às novas exigências do funcionamento da vida escolar; a 

reorganização do tempo escolar, tanto pela extensão da jornada de seis horas/aula 

para todas as séries quanto pela alteração da jornada e da carga docente, incluindo 

aí tempos específicos para o trabalho pedagógico (HTP), planejamento e 

coordenação de caráter coletivo; a concessão de gratificações visando a fixação do 

corpo docente e a estabilização do quadro de funcionários da escola. A essas 

medidas somaram-se: ampliação, reforma e readaptação da rede física; programa 

de recursos materiais de infraestrutura e apoio pedagógico às escolas; alteração de 

concepção nos diferentes níveis de ensino e para diferentes tipos de escola e 

alterações salariais. 

 

  A conclusão foi a de que  

[...] as médias de rendimento dos alunos da escola-padrão foram 
significativamente mais altas que as dos demais estratos e que os 
alunos de escolas com jornada única apresentavam rendimento maior 
do que os das escolas que não a possuíam (DURAN, 2008, p. 4). 
 

Ou seja, o estudo realizado evidenciou a importância das condições gerais do 

trabalho da escola para a melhoria da aprendizagem. E como foi controlado o nível 

de renda e o ambiente cultural dos alunos, o estudo chegou a outra conclusão: a 

importância das condições gerais de trabalho da escola para a melhoria da 

aprendizagem (Cf. DURAN, 2008, p. 4).  

Entendo que, apesar das discussões recorrentes, dos inúmeros momentos de 

formação continuada de professores, dos inúmeros cursos registrados, o tema da 

alfabetização continua “doloroso” e atual, pois o fracasso nas séries iniciais persiste. 

Como sinaliza Soares (2008): “É preciso reconhecer que a qualidade do processo de 
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alfabetização continua sendo um problema central e crucial da educação brasileira”. 

(p. 47).  

O que me instiga nesta discussão, como professora alfabetizadora e como 

pesquisadora, é tentar compreender o que há de significativo a nos revelar nas boas 

práticas de alfabetização em região periférica? Quais saberes são mobilizados com 

os educandos no processo de alfabetização? Como as professoras lidam com 

diferentes saberes dos alunos e com situações que defrontam com um possível não 

saber? Será um saber-fazer criativo? Será a forma como o professor lida com o 

possível não saber inicial dos alunos?  

 

 

 1.5 OS DESAFIOS DO PROFESSOR DIANTE DO NOVO 

 

As discussões de Ferreiro & Teberosky (1979) remeteram ao questionamento 

do processo de alfabetização que vinha ocorrendo na escola, centrado nas lições da 

cartilha, com a consequente revisão da prática alfabetizadora, no sentido de se 

construir novas formas de pensar o ensino da leitura e da escrita na escola, 

considerando, também, a dura realidade da escola pública, como sinaliza Libâneo, 

qual seja:  

 

Os educadores, tanto os que se dedicam à pesquisa quanto os 
envolvidos diretamente na atividade docente, enfrentam uma 
realidade educativa imersa em perplexidade, crises, incertezas, 
pressões sociais e econômicas, relativismo moral, dissoluções de 
crenças e utopias. (LIBÂNEO, 2005, p. 1)                                                                          

 

Tal problematização é importante porque a nova proposta, desencadeada 

com a implantação do Ciclo Básico de alfabetização e com as discussões de uma 

nova forma de entender e desenvolver o processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita apresenta um novo olhar: coloca o aluno como o centro do processo de 

ensino-aprendizagem e o professor como o mediador do conhecimento. Isso exige 

uma prática reflexiva e desafiadora numa relação em que o contexto social e político 

têm uma influência fundamental.    

 Do início do Ciclo Básico até os dias atuais, algumas mudanças significativas 

ocorreram na Rede Pública do Estado de São Paulo e, consequentemente, no 

espaço da sala de aula. São medidas anunciadas que provocaram ajustes, 
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desajustes, propostas e conflitos, que foram enfrentados pelos professores na 

atuação pedagógica na tentativa de melhoria e qualidade da educação. Porém, em 

relação ao processo de mudanças na implantação de propostas governamentais, no 

caso o ciclo básico, há que considerar alguns aspectos apontados por Bahia (2002): 

 
Precisamos reconhecer que a escola está impregnada de uma cultura 
profissional, que tem memória e é histórica: a formação dos 
professores; suas experiências em diferentes contextos; as relações 
com as diversas políticas educacionais; as formas diferenciadas de 
relacionamento com os alunos e a comunidade; suas crenças e 
valores; as subjetividades – isto constitui a individualidade e a 
coletividade profissionais. Parece ingênuo supor que seja tranquilo 
alterar práticas, concepções e valores educacionais por meio de 
projetos educacionais. (p. 120) 

               
 
             Muitos debates, comentários e conflitos nortearam as discussões naquela 

época, das quais eu também participei. Foram momentos conflituosos e reflexivos 

entre os professores alfabetizadores, pois o novo representou processos de 

rupturas, mudanças nas práticas tradicionais da ação pedagógica, bem como 

acentuada resistência, uma vez que o erro passou a ser construtivo e não punitivo, 

um meio de o aprendiz chegar à escrita convencional. A repetência, que sempre 

visou a melhoria da qualidade do ensino, agora era entendida como algo que muitas 

vezes castiga o aprendiz, incentiva a evasão escolar e ainda discrimina o aluno das 

camadas populares:    

       

Numa análise mais distanciada, e passados tantos anos, pode-se 
afirmar que esse período, marcado por tantos acertos e desacertos em 
torno de uma proposta de alfabetização inovadora, para a totalidade 
da rede tão imensa como a do Estado de São Paulo, sem dúvida foi 
um marco em termos do rompimento do imobilismo das práticas e do 
pensamento dos professores alfabetizadores sobre como as crianças 
pensam e constroem seus conhecimentos. (BAHIA, 2002, p. 40) 

 
 

 Nesse contexto, cada professor foi assimilando o novo, pesquisando e 

reinventando o seu modo de fazer no espaço da sala de aula que significou também 

muitos desencontros e, ainda, muitas possibilidades de mudança na maneira de 

pensar e de fazer o processo de alfabetização, bem como de garantir às crianças o 

acesso à língua escrita, em sua complexidade. Ao compreender o que a criança 

pensa a respeito da leitura e da escrita, a respeito do ler e do escrever, o professor 

busca estratégias de ação em que seja possível problematizar a escrita e intervir de 
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forma produtiva no processo, visando o avanço do aluno na aquisição do sistema de 

escrita socialmente aceito.  

As crianças inseridas em um meio letrado apresentam vantagens na leitura e 

na escrita sobre as crianças que pouco vivenciam práticas de leitura e escrita no lar: 

muitas delas têm o seu primeiro contato com a leitura e a escrita na escola. São 

crianças que necessitam de um professor que considere e respeite seu 

conhecimento em relação ao mundo da escrita, para que possam progredir no 

processo de alfabetização, como enfatiza Ferreiro em suas últimas palavras no livro 

Reflexões sobre Alfabetização: 

 

 [...] É necessário imaginação pedagógica para dar às crianças 
oportunidades ricas e variadas de interagir com a linguagem escrita. É 
necessário formação psicológica para compreender as respostas e as 
perguntas das crianças. É necessário entender que a aprendizagem 
da linguagem escrita é muito mais que a aprendizagem de um código 
de transcrição: é a construção de um sistema de representação. 
(FERREIRO, 1989, p. 102) 

                

Isso supõe um professor que compreenda o desenvolvimento psicogenético 

da criança e o caminho que ela percorre para atingir o domínio da linguagem escrita. 

Compreender a criança e dar-lhe oportunidade de interagir com a linguagem escrita, 

entendendo a sua aprendizagem, evita o que tem levado muitas crianças a fracassar 

nos primeiros anos de escolaridade. Contudo, o processo de ensino-aprendizagem 

ocorre com alunos reais, em que o professor, sendo conhecedor da teoria, vivencia 

na prática situações conflituosas, atuando com diferentes saberes: 

 

 
[...] Devemos considerar a necessidade de melhor conhecer o aluno e 
os processos cognitivos próprios da criança para melhor adaptar a 
ação pedagógica às particularidades, significados e necessidades 
daquele que aprende. A interferência pedagógica eficaz depende 
fundamentalmente desse conhecimento. (COLELLO, 1995, p. 25) 

 
 
 

          Minha experiência profissional em regiões periféricas com algumas 

professoras alfabetizadoras tem mostrado que elas realizam ações concretas em 

sala de aula e chegam a bons resultados durante o processo de ensino-

aprendizagem. São educadoras inquietas, de pensar autêntico, que não doam nem 
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entregam o saber, mas o constroem com o educando. Nesse processo, realizam 

uma ação dialógica no sentido proposto por Paulo Freire e, por isso, suas práticas 

merecem ser investigadas, no intuito de se descobrir a riqueza das interferências 

pedagógicas criativas que nem sempre são visíveis no sistema, mas que podem ser 

relevantes na formação e na atuação de professores.   

 

 Para atender aos objetivos desta investigação, o próximo capítulo apresenta o 

caminho metodológico e o processo de construção das informações que tornaram 

possíveis responder às questões apontadas até então.  
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CAPÍTULO II 

OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

É preciso, portanto, que a pesquisa universitária se apoie nos 
saberes dos professores a fim de compor um repertório de 
conhecimentos para a formação de professores. 
 

TARDIF, 2007, p. 258 
 

 
Na perspectiva de concretizar os objetivos anunciados na introdução, este 

capítulo busca descrever o percurso metodológico desta pesquisa, que teve início 

com a problemática também apresentada na introdução: O que há de significativo a 

nos revelar nas práticas bem-sucedidas das professoras alfabetizadoras? Quais 

saberes são mobilizados com os educandos no processo de alfabetização? Como 

as professoras lidam com diferentes saberes dos alunos e com situações que 

defrontam com um possível não saber? 

Para a pesquisa de campo foram selecionadas seis professoras 

alfabetizadoras que tiveram o início de sua carreira após a implantação do Ciclo 

Básico (1983), tendo passado por todo o processo de mudanças na maneira de 

pensar a alfabetização, que percorreram novos caminhos em busca de uma 

perspectiva construtivista e que atuam desde aquela época em região periférica de 

uma cidade da Grande São Paulo. A escolha se deu pelo contato que tive com as 

professoras durante os 22 anos em que atuo na rede e pela observação ao longo 

desse período do bom trabalho que elas realizam. São professoras que apresentam 

uma prática pedagógica bem-sucedida: são apontadas pelos pais e pela direção das 

escolas onde trabalham como comprometidas com a educação por conseguirem 

bons resultados na alfabetização (considerando a avaliação externa SARESP − 

professores que obtiveram maior número de alunos alfabéticos na 1ª série na escola 

onde trabalham).  

Tornou-se necessária, a priori, uma abordagem histórica dos desafios na 

alfabetização nos anos 1980, com a implantação do Ciclo Básico com o Decreto 

Estadual nº 21.833, datado de 28 de dezembro de 1983, cuja proposta era “integrar 

num continuum de dois anos o processo de aprendizagem correspondente às duas 

séries iniciais do ensino fundamental”. As professoras colaboradoras desta pesquisa 

já atuavam na rede estadual naquele momento histórico e participaram das 
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discussões e da consequente perplexidade que se instalou em toda a rede, 

considerando os desafios para a prática pedagógica.  

 Nesse contexto, foram muitos os desafios teóricos, os desafios 

metodológicos para o professor alfabetizador diante das “propostas construtivistas”, 

que buscava uma nova concepção de trabalho docente visando a inserção efetiva 

das crianças no universo da leitura e da escrita, como afirma Bahia (2002):  

 

um período de tentativas, experimentos e ousadias dos professores 
em busca de compreensão dos pressupostos de um trabalho com 
leitura e escrita com ênfase na sua função social, com propostas de 
atividades que tivessem mais significado e que, de fato, atendessem 
às necessidades dos alunos. (p. 39) 
 

 

 As professoras alfabetizadoras, assim como eu, que atuavam naquele 

momento histórico, além de realizar as leituras de materiais fornecidos pela CENP 

para subsidiar as discussões, tiveram de passar por um processo de formação 

continuada. Seria essa formação continuada um dos motivos da boa atuação no 

processo de alfabetização?   

Tornou-se decisiva nova leitura a respeito da Psicogênese da Língua Escrita, 

de Emilia Ferreiro & Tebesrosky (1979), de estudos sobre a formação continuada 

dos professores e dos documentos produzidos pela Secretaria da Educação/CENP 

(1984 -1995), na busca de um aperfeiçoamento teórico-prático com vistas a 

aprofundar e a refletir sobre os conhecimentos, as dificuldades e os desafios a 

serem superados no decorrer da presente pesquisa.  

Para o desenvolvimento deste estudo, e na perspectiva de encontrar 

caminhos desde sua proposição até sua concretização, tomei como pressuposto 

básico a afirmação de Brandão (1992, p. 17), imprescindível a todo pesquisador, 

especialmente ao pesquisador iniciante como eu: “visitar a biblioteca, conviver com 

livros, periódicos, dissertações e teses é experiência indispensável à constituição do 

habitus científico”. A metodologia decisiva deve estar condizente com o problema, 

assim como os objetivos propostos e o referencial teórico, para que os 

procedimentos metodológicos estejam amparados e não se caia no empirismo vazio. 
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2.1 POR QUE O PROFESSOR ALFABETIZADOR? 

 

A escolha do professor alfabetizador com práticas bem-sucedidas, como foco 

desta pesquisa, não significa que ele é visto isoladamente ou que não se conheçam 

os diversos fatores que intervêm no processo escolar. A escolha ocorreu por dois 

motivos: primeiro, por observar e conhecer a sala de aula como um lugar de 

desafios e possibilidades e, nesse sentido, a prática pedagógica de algumas 

professoras pode se apresentar como elemento transformador, contribuindo para 

uma aprendizagem efetiva dos alunos iniciantes nos processos do ler e do escrever. 

Outro aspecto, que também contribuiu para essa minha escolha, foi o entendimento 

de que o professor exerce uma função institucional na escola, sendo engajado e ao 

mesmo tempo condicionado nas suas circunstâncias histórico-sociais. Como afirma 

Cunha (1989, p. 27): “é impossível desconhecer que sem professor não se faz 

escola e, consequentemente, é fundamental aprofundar estudos sobre ele”.  

 

 Sabendo que a escola é uma instituição social, o desempenho profissional 

não depende unicamente do professor, mas também da sociedade que o produz e 

que modifica seus valores e interesses de acordo com o contexto histórico. Diante 

dos dados culturais da sociedade, o processo de ensino-aprendizagem não se 

estabelece de forma contemplativa, mas no envolvimento ativo com práticas 

problematizadoras. Como diz Paulo Freire (2005, p. 96-97): 

 
Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos –, mas a 
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo 
daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada. 
 

         O professor atuante e comprometido é também um pesquisador capaz de 

lançar mão de estratégias e materiais que enriquecem a sua prática. Suas reflexões 

são constantes e emancipatórias, numa construção própria. Nessa perspectiva, 

pesquisar as práticas daqueles que são considerados “bons professores 

alfabetizadores” significa entender o seu percurso profissional (narrativas 

formativas), as teorias em sua formação continuada e a prática desafiadora no 
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cotidiano, como informa Shor (apud CUNHA, 1989, p. 32): “O primeiro pesquisador, 

na sala de aula, é o professor que investiga seus próprios alunos”. 

 Ainda sobre o ensino e a pesquisa, esclarece Cunha: 

[...] Unir ensino e pesquisa significa caminhar para que a educação 
seja integrada, envolvendo estudantes e professores numa criação do 
conhecimento comumente partilhado. (...) A análise sobre a educação 
de professores, seu desempenho e o trato do conhecimento parece 
de fundamental importância ao delineamento de novos rumos na 
prática pedagógica. (CUNHA, 1989, p. 32-33) 
 

 

Neste trabalho não há a pretensão de abandonar o rigor de fazer pesquisa 

herdada da visão positivista. O que se pretende é investigar a prática do professor 

alfabetizador num contexto em que se torne disponível o “diálogo entre o ensino e a 

aprendizagem”, de que nos fala Weisz (2002), a reflexão do professor alfabetizador 

ao relatar a sua trajetória profissional, perspectiva que será acessível pela entrevista 

semiestruturada, biografia educativa e pela observação participante em sala de aula.  

A pesquisa está ligada ao ato de ensinar, aprender, saber-fazer, 

considerando as possíveis inovações criativas e ressignificações de algumas 

práticas das professoras bem-sucedidas. Dessa forma, as indagações, as análises, 

as perguntas e as respostas que ocorrem durante o processo de ensino-

aprendizagem, entre professor e aluno, se fazem presentes na sala de aula no 

próprio ato de ensinar e aprender. A busca é justamente captar esses momentos no 

próprio cotidiano da sala de aula: as práticas bem-sucedidas merecem ser 

investigadas no intuito de apontar alguns caminhos significativos que possam 

auxiliar uma reflexão crítica na formação de professores alfabetizadores. 

 

 

 

2.2  INSTRUMENTOS DE PESQUISA  

 

O objetivo do trabalho encaminhou-me à pesquisa qualitativa com a intenção 

de desvendar a professora alfabetizadora na sua história, no seu contexto social, 

partindo de suas percepções e das condições que a realidade apresenta. Optei por 

conviver com as professoras alfabetizadoras, adentrar no seu cotidiano, na sua 
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história de vida, na sua trajetória profissional e na sua atuação em sala da aula. A 

partir daí, relatar, refletir e analisar o que a faz ser uma professora bem-sucedida no 

processo de alfabetização e respeitada no ambiente escolar.     

          Considerando os objetivos citados na introdução, tornaram-se pertinentes 

dentro de uma abordagem do tipo qualitativa a análise dos instrumentos: entrevistas 

semiestruturadas, observação participante e trajetória profissional (biografia 

educativa) das professoras alfabetizadoras em que, segundo Josso (2004), o autor 

narra “experiências significativas das suas aprendizagens, da sua evolução nos 

itinerários socioculturais e das representações que construíram de si mesmos e do 

seu ambiente humano e natural” (p. 47). 

 Na entrevista acontece a interação social. É o encontro entre sujeitos, 

entrevistado/entrevistador, com entrelaçamento do linguajar e envolvimento 

emocional, por isso, “entre” “vista”, face a face, cujo processo influencia as 

informações que aparecem. O pesquisador tem compromisso com a construção real 

da prática e, ao analisar a pesquisa, constrói hipóteses de acordo com a 

contribuição do entrevistado.     

Na entrevista semiestruturada, são combinadas perguntas abertas e 

fechadas, e o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão. O pesquisador define previamente um conjunto de questões que serão 

feitas em um contexto semelhante ao de uma conversa informal. Caso o informante 

tenha fugido do assunto, do “tema”, o pesquisador faz perguntas adicionais para 

que, no momento oportuno, a conversa retorne ao assunto que lhe interessa.  

O pesquisador pode fazer perguntas adicionais quando as respostas não 

estiverem claras ou desejar a retomada do contexto da entrevista. Quando se deseja 

diminuir o volume das informações, o pesquisador direciona o tema no intuito de 

chegar aos objetivos previstos. Na técnica da entrevista semiestruturada há 

interação entre entrevistado e entrevistador, em que poderá ocorrer a elasticidade 

quanto à duração. Favorece também as respostas espontâneas e inesperadas, e 

essa liberdade de resposta poderá ser de grande utilidade na pesquisa. 

Utilizei a observação participante, instrumento que recebe esse nome porque, 

de certa forma, o pesquisador apresenta um grau de interação no contexto 

observado que o leva a se comprometer ou a ser afetado na investigação de acordo 

com seu nível de envolvimento. O pesquisador interage com a situação em estudo, 

sendo também participante da pesquisa. De acordo com André, a investigação  
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[...] busca formulação de hipótese, conceitos, abstrações, teorias e 
não sua testagem. Para isso faz uso de um plano de trabalho aberto e 
flexível, em que os focos da investigação vão sendo constantemente 
revistos, as técnicas de coleta, reavaliadas, os instrumentos, 
reformulados e os fundamentos, repensados. O que esse tipo de 
pesquisa visa é a descoberta de novos conceitos, novas relações, 
novas formas de entendimento da realidade. (ANDRÉ, 1995, p. 30) 

 

Acredito que esses conceitos sejam de extrema importância na compreensão 

do processo de pesquisa e permitam um olhar sobre o “saber” e o “saber-fazer” das 

professoras alfabetizadoras no contexto social onde atuam. Isso significa que o 

pesquisador assume o papel de não-neutralidade em sua investigação e, ao se 

inserir no meio que envolve o objeto de estudo, terá maior oportunidade de ter dados 

relevantes. Isso pressupõe que o pesquisador, como membro da sociedade em que 

se encontra, realiza reflexões no seu trabalho considerando os valores que traz 

consigo, podendo analisar os dados e mapear a realidade considerando o seu 

referencial, apresentando um processo aberto e flexível. Não quer dizer ausência 

total de um referencial teórico, mas uma boa escolha teórica que contemple a 

definição do objeto de estudo.     

Quando se trata de observação, o pesquisador se preocupa com tudo ao 

redor, pois os detalhes podem fornecer pistas para se explicar o fato investigado. 

Acrescenta Cunha (p. 44) que “as reações, as expressões e as interações podem 

ser dados tão importantes quanto as manifestações orais”.  

É no desenvolvimento da pesquisa que surgirão as descobertas, que serão 

tecidas entre o pesquisador e o referencial teórico selecionado anteriormente. Desse 

diálogo ocorre a reflexão que leva o pesquisador a mobilizar tal escolha teórica.  

 Na perspectiva de concretizar o estudo, também utilizei a biografia formativa, 

ou relato de experiências, que são significativos na trajetória de vida. Esse relato 

tem como ponto de partida alguns questionamentos voltados à formação 

profissional, como esclarece Josso (2004, p. 62): “...a construção da narrativa 

biográfica apela para esta capacidade de análise para pôr, simultaneamente, em 

evidência as componentes das suas experiências ou práticas e as 'lições' que foram 

tiradas na própria ocasião ou que surgem no momento do trabalho biográfico.” 
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2.3 O CAMPO EMPÍRICO DA PESQUISA   

 

 As professoras foram selecionadas a priori, para posterior localização das 

escolas onde atualmente trabalham. A escolha se deu por eu conhecer a prática 

pedagógica dessas professoras, que tiveram início de carreira, após os primeiros 

anos de implantação do Ciclo Básico (1983) na rede estadual e sempre foram bem-

sucedidas no processo de alfabetização. São professoras que buscam a formação 

continuada porque compreendem que o processo ensino-aprendizagem não 

acontece de forma contemplativa, mas no envolvimento ativo com práticas 

problematizadoras.  

 Atendendo aos objetivos e às exigências desta pesquisa, foram escolhidas 

professoras cuja atuação ocorre em bairro periférico de uma cidade localizada no 

Estado de São Paulo. A maioria das crianças que frequentam as escolas, pouco 

podem contar com acompanhamento escolar de seus pais, por motivos diversos 

(social, econômico, cultural), cabendo a essas professoras o compromisso e a 

responsabilidade do sucesso delas no mundo da escrita.    

 É importante fazer a descrição do campo empírico, pois acredito que ele é 

decisivo e determina os elementos e os sujeitos da pesquisa, e, para isso, é 

necessário trazer informações detalhadas nesse campo no sentido de subsidiar os 

futuros leitores interessados no tema.  

 São seis escolas localizadas em bairros periféricos da cidade com situação 

socioeconômica similar. O que se pode observar é que houve um crescimento da 

população no local, com a consequente descaracterização do patrimônio 

arquitetônico-paisagístico nos últimos anos.  

 Para melhor contextualização da pesquisa, as professoras colaboradoras, 

identificadas aqui com nomes fictícios (Marta, Maria, Mariana, Marlete, Marlene, 

Márcia), são apresentadas com suas falas, trechos das entrevistas e histórias de 

vida. 

 

Trabalho há 19 anos na Rede Estadual de São Paulo. 
Possuo cargo efetivo. Não acumulo cargo e minha jornada 
semanal é de 30 horas. Tenho dedicação exclusiva às 
classes em que atuo todos os anos e considero importante 
o não-acúmulo de cargo, porque o trabalho fica 
centralizado nos objetivos que proponho ao longo do ano a 
uma única série. Sendo a uma única série, julgo maior a 
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qualidade do trabalho. Todos os anos de meu percurso 
profissional foram dedicados à alfabetização na Rede 
Estadual. Cursei pedagogia e também o curso de 
Formação de Educadores Alfabetizadores fornecido pela 
Secretaria da Educação, “Letra e Vida”. O mais importante 
na alfabetização é fazer com que os alunos percebam a 
função social da escrita e, para isso, oportunizo com tudo 
que possa ajudá-los a colocar o que sabem para eu 
intervir. É nesse ponto que o processo se torna 
maravilhoso... Encorajo-os colocando desafios que os 
façam refletir e, assim, vou interagindo e integrando-os aos 
novos conhecimentos, e o ato de ensinar e aprender torna-
se prazeroso.  

                                                                                              (Professora Marta) 

 

                                                     
                                                                    

 [...] Trabalho há 18 anos na Rede Estadual de São Paulo. 
Possuo cargo efetivo. Atualmente não acumulo cargo e 
minha jornada semanal é de 30 horas. Sou pedagoga e 
possuo o curso de Formação de Educadores 
Alfabetizadores da Secretaria da Educação “Letra e Vida”. 
Acredito na educação e alfabetizar é algo que me fascina, 
justamente porque a região em que trabalho é de crianças 
que pouco são estimuladas em casa e, quando passam 
para a hipótese alfabética, sinto que tenho uma grande 
parcela de participação na vida daquela criança. Isso me 
deixa estimulada, me encontro na profissão que escolhi.  
                                                                                  

                                                                                      (Professora Maria) 

 
 

      

[...] Sou pedagoga e cursei pós-graduação lato sensu em 
Violência Doméstica contra Criança e Adolescente, pelo 
Instituto de Psicologia da USP. Em 2005, concluí “Letra e 
Vida”, curso de Formação de Educadores Alfabetizadores 
– fornecido pela Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo. Atualmente curso mestrado em Educação na 
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). A linha de 
pesquisa é a formação de professores, especialmente o 
professor alfabetizador, que necessita de domínio 
teórico/prático para enfrentar os diversos desafios e 
conflitos em sala de aula durante o processo de 
alfabetização quando se depara com diferentes saberes e, 
neles, precisa intervir. Acredito que o sucesso na vida 
escolar do aluno como bom leitor e produtor de textos 
depende, muitas vezes, de como foi o início do processo... 
Atuo como professora alfabetizadora na Rede Estadual há 
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22 anos e tenho cargo efetivo desde 1992. Acompanhei as 
mudanças que aconteceram na Rede logo após a 
implantação do Ciclo Básico até hoje. Ainda carrego a 
mesma alegria do início de minha carreira quando vejo 
uma criança descobrindo o mundo da leitura e da escrita 
convencionalmente.    
                                                             (Professora Mariana)                                                                                                          

 
 
 
   
 

[...] Trabalho há 18 anos na Rede Estadual, sendo a 
maioria de minha trajetória profissional dedicada à 
alfabetização. Ocupo o cargo efetivo e acumulo cargo na 
rede privada de ensino. Sou pedagoga, cursei “Letra e 
Vida” um programa de Formação de Professores 
Alfabetizadores e fiz pós-graduação (lato sensu) em 
Violência Doméstica contra a Criança e Adolescente, na 
USP. Minha carga horária é de 44 horas e não acredito 
que isso me impeça de realizar um bom trabalho. Diante 
do compromisso de ser educadora, existe a necessidade 
constante da reflexão sobre melhorias para atingir a 
qualidade de ensino, mesmo considerando as diversidades 
presentes em sala de aula, bem como os aspectos 
econômicos, culturais e sociais. Ver as crianças lendo e 
escrevendo no final do ano letivo motiva-me imensamente, 
pois eu sei o tamanho de minha participação e 
responsabilidade na vida escolar de cada uma delas. 

                                                           (Professora Marlete) 
    
 
 
 

Trabalho na Rede Estadual há mais de 23 anos. Não 
acumulo cargo e por isso tenho dedicação exclusiva à 
série que leciono. Sou formada em pedagogia, cursei 
“Letra e Vida”, que é um programa de Formação de 
Professores Alfabetizadores fornecido pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo. Minha formação 
acadêmica atendeu mais ou menos às minhas 
expectativas como professora alfabetizadora porque, 
quando iniciei o curso de pedagogia, muitas atividades e 
leituras que os professores pediam eu já tinha 
conhecimento por ter participado de vários cursos na FDE 
e na USP, quando trabalhei no Ciclo Básico e depois com 
classes de aceleração, além dos cursos que fiz sobre 
alfabetização. Atualmente, meu maior objetivo é possibilitar 
que todos os alunos se tornem leitores e produtores de 
textos e, para isso, desenvolvo uma metodologia com o 
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cuidado de não excluir nenhum aluno do processo. 
Acredito que a condição socioeconômica não deva ser 
encarada pela escola pública e principalmente pelo 
professor como um obstáculo entre a criança e o 
conhecimento. Sempre trabalhei em região periférica e sei 
que a maioria das famílias teve pouco acesso à cultura 
letrada, mas buscam uma igualdade de direitos de 
cidadania que nós, professores, não podemos negar. 

                                   (Professora Marlene) 

 

 

[...] Trabalho na Rede estadual há mais de vinte anos, sou 
pedagoga, cursei “Letra e Vida”, programa de Formação 
de Educadores Alfabetizadores fornecido pela Rede 
Estadual. Ocupo cargo efetivo e sempre com 
alfabetização. Afastei-me por dois anos para atuar como 
Coordenadora Pedagógica na época do Ciclo Básico. Os 
cursos que a Rede ofereceu naquele momento 
enriqueceram os meus conhecimentos como professora 
alfabetizadora, pois tudo era novo para mim. Como sou 
uma pessoa inquieta, me senti desafiada a buscar a 
compreensão do novo. Busco inovar minha prática 
pedagógica ou ressignificar o que acredito para atingir o 
objetivo na alfabetização, que é ver todos os alunos lendo 
e escrevendo. Quando isso acontece, sinto o quanto vale a 
pena alfabetizar, especialmente por saber que tenho 
grande participação, pois as crianças em sua maioria 
pouco vivenciam a prática de leitura e escrita em casa. 

                                                              (Professora Márcia) 

                      

 

2.4 AS PROFESSORAS, SUJEITOS DA PESQUISA 

              

As seis professoras, sujeitos desta pesquisa, atuam como alfabetizadoras há 

mais de 19 anos na Rede de Ensino do Estado de São Paulo. A escolha se deu pelo 

contato que tive com elas durante os 22 anos em que atuo na Rede. Tenho 

observado, ao longo desse período, a qualidade do trabalho que realizam e o prazer 

presente no exercício da profissão, sempre como “boas alfabetizadoras”, com seus 

alunos obtendo bons resultados no SARESP (Sistema de Avaliação do Ensino do 
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Estado de São Paulo). São Professoras que sempre trabalham em escolas 

localizadas em área periférica e que são apontadas pelos pais e pela direção das 

escolas onde trabalham como comprometidas com a educação.  

 Registrei o diálogo que tive com a professora Maria no momento em que as 

crianças participavam da aula de Educação Física, um momento que marca o seu 

compromisso com a profissão e o respeito com os educandos. Ouvi-a relatar com 

entusiasmo: 

 

[...] Eu faço o que posso em sala de aula para atingir os 
melhores resultados, pois olho para essas crianças e vejo 
num futuro bem próximo sair do meio de cada classe que 
atuo um médico, um artista, um psicólogo, um advogado, 
um professor... E isso me coloca a responsabilidade de 
fazer o melhor por eles. São eles que irão atuar amanhã, e 
um deles, sem dúvida, estará aqui no meu lugar.     
                                                                 (Professora Maria) 
 

 

 Tive a preocupação de informar as seis professoras, com uma “carta-convite” 

e um “termo de consentimento livre e esclarecido”, sobre o que estava fazendo e 

para que estava fazendo, antes mesmo da conversa formal, no intuito de deixá-las à 

vontade e não haver qualquer desconfiança quanto ao uso das informações.  

 Para a entrevista, seguindo o roteiro organizado previamente, foram 

privilegiadas algumas categorias: tempo de atuação na rede estadual, formação 

profissional, práticas pedagógicas que norteiam o desenvolvimento do trabalho em 

sala de alfabetização, seguido dos questionamentos: Como a professora 

definiria/descreveria um bom professor alfabetizador? O que a professora considera 

que mais contribuiu para o seu saber-fazer como alfabetizadora? Você considera 

que suas expectativas e ideias são concretizadas no espaço da sala de aula? Conte-

me um pouco do trabalho que você desenvolve. Como você lida com os diferentes 

saberes dos educandos e com um possível não saber? Você considera que sua 

prática pedagógica baseia-se apenas em orientações teóricas e livros ou há 

contribuições pessoais? O que acha que faz de diferente? 

            Partindo desses questionamentos, procurei captar ao máximo a fala das 

professoras, na tentativa de apreender seus valores e suas formas de desenvolver o 

seu trabalho no espaço da sala de aula na tarefa de lidar com diferentes saberes 
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dos alunos e, ainda saber como elas lidam com um “aparente” não saber dos 

alunos.  

 As professoras lecionam em escolas estaduais localizadas em área periférica 

em uma cidade da Grande São Paulo. Convivi no ambiente dessas instituições 

durante o desenvolvimento da investigação nas salas de alfabetização. Observei o 

carinho e a estima das crianças pelas professoras, sentimentos por elas retribuídos. 

Uma das características é que os alunos demonstram respeito pelas professoras, e 

não medo, confirmando o que diz Paulo Freire: “(...) os sujeitos dialógicos aprendem 

e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela; é a forma de estar sendo 

coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se 

tornam radicalmente éticos.” (1996, p. 60) 

 A observação participante, em sala de aula como um ambiente natural, 

proporcionou a coleta de dados relevantes e importantes para saber como as 

professoras executam a sua prática pedagógica de uma forma que satisfaça aos 

alunos. Nesse processo, tornou-se importante um olhar criterioso e sensível, como 

pesquisadora, para registrar ao máximo as situações desafiadoras nas intervenções 

das professoras e, ao mesmo tempo, para não perder de vista os fatores que 

interferem no espaço da sala da aula, como, por exemplo, quando a professora se 

depara com momentos de conflitos entre as crianças.  

 Durante a observação participante nas salas de alfabetização, foi possível 

desvendar outras questões referentes aos desafios que as professoras enfrentam no 

cotidiano da sala de aula que revelaram a necessidade de buscar novos autores 

para compor o quadro teórico. Isto mostra que, apesar de um quadro teórico definido 

a priori, no decorrer do processo da investigação, novas questões e buscas são 

construídas pelo pesquisador a partir da convivência e proximidade à realidade 

estudada.  

 As professoras mostraram-se à vontade em manifestar suas ideias e ações. 

O aspecto da observação esteve voltado à rotina de trabalho das professoras, às 

intervenções, ao envolvimento dos alunos nas atividades propostas, à forma como 

conduz a reflexão da criança sobre a escrita e à relação professor/aluno. 

 Do ponto de vista burocrático, no trabalho pedagógico há organização e 

exigência. As professoras possuem o planejamento bimestral e as aulas, 

programadas semanalmente, apresentam relativa flexibilidade. Paralelamente às 

propostas do planejamento, as professoras desenvolvem projetos com toda a escola 
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sobre a leitura e a escrita e sobre o meio ambiente. As atividades do projeto são 

desenvolvidas interdisciplinarmente pelas próprias professoras, que programam 

atividades voltadas aos objetivos da alfabetização. 

 

             As professoras estão na faixa etária entre 39 e 50 anos. Das seis 

professoras, todas com cargo efetivo, três não acumulam cargo (segundo elas, têm 

“dedicação exclusiva” à alfabetização). As seis professoras são graduadas em 

Pedagogia, duas têm pós-graduação (lato sensu) e uma cursa Mestrado. Todas 

fizeram o curso “Letra e Vida” – um programa de formação continuada dirigido aos 

professores, que trabalham com a leitura e a escrita, e desenvolvido pela Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo.  

 

            Na tarefa de desvelar as falas, os gestos e os silêncios das professoras 

durante a entrevista e a observação participante em sala de aula, os dados 

relevantes foram criteriosamente tratados, numa tentativa, às vezes árdua, de 

aprofundar as questões referentes aos saberes docentes, de saber como elas lidam 

com a dinâmica em sala de alfabetização e, assim, chegar às informações 

pertinentes aos objetivos propostos no início desta pesquisa.  

 

            Neste capítulo, procurei apresentar o processo de realização desse estudo 

sobre os saberes presentes na prática pedagógica das professoras alfabetizadoras 

bem-sucedidas com observação participante, entrevista semiestruturada e 

autobiografia formativa. A contextualização desta parte da pesquisa terá maior 

aprofundamento no capítulo IV. 

         Dessa forma, no próximo capítulo “Alfabetização e saberes docentes: um 

diálogo possível” busco discutir sobre uma concepção de trabalho pedagógico 

voltado a uma ação educativa reflexiva, inovadora, que envolve saberes docentes, 

formação continuada, teoria e a prática da alfabetização.       
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CAPÍTULO III 

ALFABETIZAÇÃO E SABERES DOCENTES: UM DIÁLOGO POSSÍV EL 
 
                              

Como professor devo saber que sem a 
curiosidade que me move, que me inquieta, que 
me insere na busca, não aprendo nem ensino. 

  Paulo Freire 
 

     Para atender aos objetivos da pesquisa, apresento neste capítulo, 

contribuições teóricas de autores que ajudaram a pensar a alfabetização e seus 

saberes docentes, cujas contribuições se articulam com uma visão democrática e 

comprometida com a escola pública, com a possibilidade de uma prática docente 

transformadora em alfabetização. São autores que fundamentam perspectivas de 

formação continuada dos professores que podem se traduzir em práticas reflexivas 

capazes de respeitar os saberes do educando.  

             No início dos anos de 1980, com a implantação do Ciclo Básico – como já 

apontei no primeiro capítulo –, ocorreram momentos de mudanças e rupturas na 

forma como se organizavam as séries iniciais do ensino fundamental e, 

considerando os desafios da alfabetização na prática educativa, o processo 

desencadeou a exigência de outras maneiras de pensar o trabalho pedagógico. Um 

trabalho voltado à qualidade da aprendizagem do sujeito cognoscente e ativo, e, em 

particular, na perspectiva da “Psicogênese da Língua Escrita”, como formulado por 

Ferreiro & Teberosky (1979), com base no construtivismo piagetiano. No âmbito de 

suas investigações, essas autoras revolucionaram conceitos e crenças sobre 

alfabetização, questionando ideias arraigadas sobre tais processos de construção da 

escrita, conduzindo os professores a novas maneiras de pensar a alfabetização. 

Em relação à leitura e à escrita, Ferreiro & Teberosky (1979) evidenciaram as 

fases e as hipóteses de escrita que a criança apresenta durante o seu processo de 

apropriação da escrita, denominadas: “pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e 

alfabética”. Segundo Ferreiro (1989), “quando a criança escreve, tal como acredita 

que poderia ou deveria escrever, certo conjunto de palavras, está nos oferecendo 

um valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder ser avaliado” 

(p.16).  É fundamental ao professor alfabetizador interpretar as escritas infantis para 

poder planejar intervenções produtivas, sabendo que cada criança pode contribuir 
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no processo de alfabetização - independentemente da hipótese de escrita em que se 

encontra.   

A descrição e o acompanhamento das fases do desenvolvimento da escrita 

na criança evidenciam, de forma contundente, que a criança pensa sobre a escrita e 

que seu pensamento tem uma lógica e uma coerência que lhe são próprias. Tais 

ideias expressas no livro seminal “Psicogênese da Língua Escrita” (1979), são 

retomadas e melhor fundamentadas no livro “Reflexões sobre Alfabetização” (1989), 

com a preocupação de contribuir com possibilidades de intervenções educativas 

reflexivas.  

Para Duran (2009), 

A questão central problematizada por Ferreiro & Teberosky 
está relacionada ao processo de constituição da criança como 
leitora, no sentido psicogenético. Ou seja, a perspectiva 
psicogenética, adotada pelas pesquisadoras, dirige o olhar para 
o processo de apropriação da escrita pela criança, e não para 
as “formas terminais” do processo. (no prelo) 

 

Nessa perspectiva, Ferreiro & Teberosky (1979), evidenciam em suas 

pesquisas o processo de aquisição da escrita pela criança, considerando que nesse 

processo a criança coloca problemas sobre “o que a escrita representa” e “como a 

escrita representa a fala”, construindo sistemas interpretativos, raciocinando e 

buscando compreender este objeto complexo que é a escrita. 

De acordo com Ferreiro (1989) e com os subsídios do Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores (Letra e Vida) promovido pela Secretaria da 

Educação (2001), foi possível delinear algumas características das hipóteses de 

escrita da criança: 

 Hipótese de escrita pré-silábica - Garatujas, “puro jogo”, o resultado de fazer 

como se soubesse escrever (FERREIRO, 1989, p. 17). Ou seja, [..] as primeiras 

escritas infantis aparecem, do ponto de vista gráfico, como linhas onduladas ou 

quebradas (ziguezague), contínuas ou fragmentadas, ou, então,  como uma série de 

elementos discretos repetidos (série de linhas verticais, ou de bolinhas) (FERREIRO, 

1989, p. 18). Neste momento do processo, a criança por vezes relaciona o tamanho 

do objeto à palavra (boi – joaninha), usa desenhos, tenta imitar a escrita 
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convencional, não possui limites de quantidades de letras; não relaciona a escrita 

com a fala. O significado da escrita é determinado pela intenção do autor, pois 

realiza uma leitura global. 

  Hipótese de escrita silábica - É um momento importante na construção da 

escrita da criança por duas razões: a primeira, porque “permite obter um critério 

geral para regular as variações na quantidade de letras que devem ser escritas, e 

centra a atenção da criança nas variações sonoras entre as palavras” (FERREIRO, 

1989, p. 25). A criança está começando a estabelecer a relação entre o que se 

escreve e o que se fala. Mas ainda é insuficiente para produzir escrita com 

correspondência sonora silábica. Uma segunda razão é que (...) as letras podem 

começar a adquirir valores sonoros (silábicos) (FERREIRO, 1989, p. 25). A criança 

começa a formar aspectos sonoros da linguagem, momento que já faz controle de 

quantidade de letras, analisa a pauta sonora (o som da palavra), usa uma letra para 

cada sílaba, pode fazer uso tanto das consoantes quanto das vogais, em geral, a 

maioria das letras que usa faz parte da sílaba que ela quis representar.  

 Hipótese de escrita silábico-alfabético – A criança descobre que a sílaba não 

pode ser considerada como uma unidade, mas que ela é, por sua vez, reanalisável 

em elementos menores (FERREIRO, 1989, p. 27). A criança já conquistou um 

repertório maior de letras, faz relação entre a escrita e a fala. A sílaba pode ser 

apenas composta por uma ou duas letras. Nesse momento do processo, a criança 

certamente “enfrentará problemas ortográficos, pois a identidade de som não 

garante identidade de letras, nem a identidade de letras a de sons” (FERREIRO, 

1989, p. 27). Exemplo: IOKA – POCA – Não é que a criança tenha esquecido 

algumas letras, mas ainda não conseguiu ter acesso a todos os elementos sonoros 

da palavra. É um “período de transição e, portanto, carece de estabilidade interna.” 

(FERREIRO, 1989, p. 92). 

   Hipótese de escrita alfabética – Nesse momento, a criança já faz 

correspondência alfabética. Cada correspondência alfabética não significa, de modo 

obrigatório, escrita ortograficamente correta.   

 Nesse contexto, o processo de alfabetização é um processo de aquisição da 

língua escrita – não simplesmente de aquisição de um código escrito – que a visão 
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adultocêntrica abordava. “A criança se vê continuamente envolvida, como agente e 

observador, no mundo “letrado”. Os adultos lhe dão a possibilidade de agir como se 

fosse leitor – ou escritor – , oferecendo múltiplas oportunidades para sua realização.” 

(FERREIRO, 1989, p. 61) 

Para compreender o processo de aquisição da escrita naquele momento 

histórico de implantação do “Ciclo Básico de alfabetização”, considerando 

possibilidades de “intervenção em processo”, pelos professores da Rede Estadual 

de Ensino de São Paulo, houve a necessidade da busca de procedimentos didático-

pedagógicos coerentes com tais mudanças.  

A divulgação das ideias de Ferreiro & Teberosky (1979) sobre a “Psicogênese 

da Língua Escrita” e as propostas de ações didáticas a serem realizadas no espaço 

da sala de aula foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo como subsídios aos professores alfabetizadores do Ciclo Básico nos anos de 

1980. Tais propostas continuam ainda atuais, pois nos livros “Ciclo Básico em 

Jornada Única”, volumes 1 e 2, são apresentadas maneiras de intervenção 

exigentes de uma nova concepção de trabalho pedagógico. Esse resgate histórico, 

da divulgação das ideias de Ferreiro & Teberosky, nos anos 1980, parece 

importante, pois mostra que mudanças em educação demandam tempo. 

Assim, por exemplo, o artigo que consta no volume 1, elaborado por Duran 

(1988), dá ao professor oportunidade de conhecer as hipóteses de construção da 

escrita pela criança num contexto dialógico entre autores e professores, em um 

processo de reflexão sobre a prática e o que a criança pensa. As orientações estão 

pautadas numa atitude positiva de educação no sentido de ampliar a capacidade do 

professor lidar com os desafios impostos (Ciclo Básico) e da busca da compreensão 

do novo, numa lógica entre pensamento e ação didática, afastando-se de práticas de 

caráter exclusivamente individual. Sobre o professor, sua relação com a construção 

da escrita pela criança e sua dinâmica nas relações sociais dentro ou fora da sala de 

aula, ressalta Duran (1988): 

 

 [...] cabe ao professor favorecer a descoberta, criando muitos e 
variados eventos de leitura e escrita, criando as condições para 
que as crianças avancem em sua compreensão sobre as 
regras do sistema alfabético (reformulando suas hipóteses 
iniciais) para que aprendam as convenções do uso do sistema 
(separação entre palavras, ortografia, pontuação), para que 
interpretem e usem a escrita. (p.19) 
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  A formação do professor é compreendida como um processo contínuo de 

desenvolvimento profissional, em que está presente não apenas o estudo de 

autores, mas também o diálogo, a discussão, a atualização e a troca de experiência 

em grupos de discussão. São fundamentações teóricas ou práticas necessárias para 

oferecer à criança boas situações de ensino-aprendizagem, capazes de provocar o 

“desequilíbrio cognitivo” e estimular a aprendizagem significativa. Para que a criança 

avance em suas hipóteses de escrita, ela precisa contar com um professor que 

acredite em sua capacidade de aprender e lhe dê a oportunidade de trabalhar com 

textos reais, autênticos, que circulam na sociedade.  

Oferecer textos reais e ter respeito pelos saberes dos alunos seria um dos 

fatores que constituem a prática dos professores bem-sucedidos na alfabetização? 

 

Busco em Paulo Freire (1996) algumas respostas. Ele apresenta uma ideia 

radical e contrária à concepção de aluno receptor e vazio de conhecimentos e do 

professor transmissor de informação, valorizando os profissionais reflexivos que 

“ousam ensinar aprendendo”. Suas contribuições e discussões estão voltadas para a 

formação continuada dos professores, em permanente reflexão sobre a prática 

educativa na construção do ser educador. Segundo o autor, a reflexão que o 

educador exerce sobre seus conceitos, vivências e experiências, na ação cotidiana, 

propicia a superação dos desafios que a prática pedagógica coloca. Na mediação 

das relações educador-educando, ocorre a ação dialógica que permite eliminar as 

fronteiras entre os sujeitos, de forma que o aluno se sinta convidado a construir seu 

conhecimento.   

Freire (1996) propõe uma educação problematizadora, que estimule a 

pesquisa e a indagação. Uma situação vivenciada pelo aluno e problematizada em 

sala de aula pode explicitar ainda mais a emancipação do conhecimento, pois 

problematizar, pensar, decidir e optar exerce uma ação transformadora. Segundo o 

autor, o educador é conduzido à reflexão sobre a prática pedagógica, na busca de 

qualidade em sua ação educativa, numa perspectiva do “pensar certo”, consciente 

de que o ensino não é transferir, depositar ou oferecer pronto. Nesse contexto, é 

possível afirmar a relevância da formação contínua, do conhecimento teórico e a 

ação pedagógica reflexiva no processo de construção de conhecimento, sabendo de 

seu “inacabamento” (p.50). 
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          O movimento que acontece no espaço da sala de aula exige um professor que 

estimule a pergunta e promova a reflexão crítica numa ação “dialógica”, em que a 

curiosidade e a indagação superem a passividade, numa relação em que o professor 

e o aluno se assumam, conforme salienta Paulo Freire (1996), como 

“epistemologicamente curiosos”, com vistas a uma experiência formadora. Ainda 

para Freire (1996), “é preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache 

‘repousado’ no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano” 

(p. 86). 

 

          Considero ainda importante trazer as contribuições das relevantes 

investigações realizadas por Josso (2004), que propõe a construção de 

(auto)biografia educativa como um importante movimento de o professor caminhar 

para si. Um caminhar que revela ao professor a sua experiência pessoal, seu 

percurso profissional na relação com o outro e consigo mesmo, enquanto ser 

pensante e formador. Construir a própria trajetória profissional permite exceder à 

compreensão de sua formação que, muitas vezes, é acompanhada de ações 

firmadas em crenças rígidas e mantidas pela insegurança de mudar.  

Essa possibilidade de construir a trajetória profissional permite a reflexão 

sobre as próprias vivências e experiências, dando novos sentidos às ações no 

cotidiano, tanto às pedagógicas quanto às pessoais. Segundo Josso, “as narrativas 

de vida são abundantes de experiências, no decurso das quais os autores 

aprenderam consigo a aprender, utilizando com mais ou menos eficácia essas 

competências” (p. 80).    

        

 Busco em Tardif (2007) as referências para entender a constituição dos 

diferentes saberes docentes que se estabelecem na prática pedagógica, chamados 

de saberes “plurais”, pois provêm de diferentes fontes. Os saberes disciplinares são 

relacionados pela instituição universitária, advêm dos grupos produtores de saber. 

Os saberes curriculares se apresentam em forma de programas escolares e são 

construídos em sua trajetória profissional. Os saberes experienciais são construídos 

em suas experiências no trabalho do cotidiano, na prática da profissão ou no 

conhecimento de seu meio.  

Esses saberes são elementos constitutivos da prática docente e lhe conferem, 

segundo Tardif, o “status de prática erudita” (p. 39). A capacidade de articular 
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saberes e prática faz dos professores um grupo social e profissional cuja existência 

reside na capacidade de proferir, dominar e mobilizar esses saberes, elevando a 

qualidade para a sua prática. “Saber plural, saber formado de diversos saberes 

provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e 

da prática cotidiana, o saber docente é, portanto, essencialmente heterogêneo.” 

(TARDIF, 2007, p. 39) 

          Na prática cotidiana, exige-se do professor não apenas o saber sobre o objeto 

do conhecimento: privilegiam-se os saberes experienciais que facilitam a integração 

no contexto escolar onde se evidenciam os valores, as atitudes, o discurso, o 

comportamento, a maneira de ser, ou seja, uma heterogeneidade que confere ao 

professor a sua capacidade de agir como sujeito.  

Para Tardif, “o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 

disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 

ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 

sua experiência cotidiana com os alunos” (p. 39). 

De fato, se os professores possuíssem apenas os saberes relativos às 

ciências da educação oriundas dos grupos produtores de saber, sem considerar 

suas experiências vivenciadas no meio ou no cotidiano com os alunos, seriam 

técnicos e executores de tarefas. Na verdade, o professor trabalha com grupos de 

alunos, de professores, atende às individualidades de cada grupo, que internaliza os 

conteúdos trabalhados de forma diferente e necessita de estratégias diferentes para 

que possa avançar.  

Além de atender aos diferentes saberes do grupo, na interação, é necessário 

o envolvimento e a motivação para que não ocorra a exclusão de alunos no espaço 

da sala de aula: saber avaliar os avanços na sua individualidade. Nessa dinâmica de 

interação com os educandos, o professor depende das experiências, das convicções 

e das crenças diante das expectativas sociais de seu desempenho como profissional 

competente. É nesse sentido que Tardif (2007) afirma “que a pedagogia é feita 

essencialmente de tensões e de dilemas, de negociações e de estratégias de 

interação” (p. 132). 



 

 

63 

 

Tardif (2007) também apresenta resultados de pesquisa sobre o trabalho 

docente, tendo como objetivo, a caracterização dos saberes profissionais dos 

professores e conclui: 

- Os saberes profissionais dos professores são temporais. São temporais em 

três sentidos: a) o que os professores sabem sobre o ensino provém de sua própria 

história de vida particularmente da história de vida escolar. b) nos primeiros anos de 

prática profissional adquirem o sentimento de competência, pois acontece a 

estruturação da prática. Momento em que o professor aprende a trabalhar 

praticando com erros e acertos que muitos denominam como sobrevivência 

profissional -, acontece uma intensa aprendizagem. c) os saberes profissionais se 

desenvolvem no âmbito da carreira, tem longa duração “que fazem parte dimensões 

identitárias e dimensões de socialização profissional, bem como fases de 

mudanças.” (TARDIF, 2007, p. 262) 

- Os saberes profissionais dos professores são plurais e heterogêneos: os 

saberes são variados em três sentidos: a) provém de diversas fontes; da cultura 

pessoal, de sua história de vida, conhecimentos disciplinares, acadêmicos, 

conhecimentos de sua formação continuada ou construídos no trabalho e na 

experiência com outros professores. b) Os saberes são ecléticos e sincréticos, ou 

seja, raramente utiliza uma só teoria ou concepção. Faz uso de muitas teorias, 

conforme a necessidade em função dos vários objetivos que busca atingir 

simultaneamente. c) São heterogêneos porque buscam atingir diferentes tipos de 

objetivos que não exigem os mesmos tipos de conhecimentos. Exemplificando: 

Quando observamos professores trabalhando em sala de aula, na 
presença dos alunos, percebemos que ele procura atingir, muitas 
vezes de forma simultânea, diferentes tipos de objetivos: procuram 
controlar o grupo, motivá-lo, levá-lo a se concentrar numa tarefa, ao 
mesmo tempo em que dão uma atenção particular a certos alunos da 
turma, procuram organizar atividades de aprendizagem, acompanhar a 
evolução da atividade, dar explicações, fazer com que os alunos 
compreendam e aprendam. (TARDIF, 2007, p. 263) 

 

 - Os saberes profissionais dos professores são personalizados e situados: a) 

Personalizados porque são saberes constituídos de sua personalidade e buscam 

seus recursos em suas próprias experiências e capacidades pessoais. b) Situados 



 

 

64 

 

porque são saberes construídos e utilizados de acordo com uma situação de 

trabalho particular em que devem atender. Por ser uma profissão de interação 

humana, o professor, ao lidar com pessoas mobiliza os saberes e habilidades que 

atendem diferentes objetivos emocionais e éticos. 

Entendo a sala de aula como um lugar de encontro de seres humanos de 

diferentes saberes, onde ensinar não significa uma atividade rotineira em que se 

aplicam metodologias predeterminadas. A experiência cotidiana é uma atividade 

complexa em que estão imbricados aspectos intelectuais, políticos, pessoais e de 

gestão. Nesse vasto campo de relações, o professor é desafiado cotidianamente, 

num processo de permanente reflexão, de avaliação processual, de permanente 

retomada de sua prática, de busca de formas significativas de ensinar e aprender 

que conduzam a resultados desejados.  

 

         O importante estudo de Oliveira (1997), aproximando-se das principais ideias 

desenvolvidas por Vygotsky, envolvendo o desenvolvimento humano e o 

aprendizado, traz contribuições significativas para a compreensão das relações 

existentes entre desenvolvimento e aprendizado. Os estudos apontam que o 

processo de aprendizado e desenvolvimento se inicia quando a criança nasce. 

Também esclarece que é o aprendizado que permite o despertar dos processos 

internos do indivíduo em sua relação com o ambiente.  

            Oliveira mostra que, dentre os psicólogos renomados, Vygotsky é aquele que 

foi capaz de atentar ao fato de que “aquilo que a criança consegue fazer com ajuda 

dos outros poderia ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de seu 

desenvolvimento mental do que aquilo que consegue fazer sozinha.” (Vygotsky, 

1998, p. 111). É nessa relação entre desenvolvimento e aprendizado que Vygotsky 

chega a um dos conceitos mais relevantes na educação, que é a zona de 

desenvolvimento proximal. Entende-se que o conceito de “zona de desenvolvimento 

proximal” é a distância entre os níveis – real e potencial –, como ressalta Oliveira 

(1997, p. 60):  

 

 É a partir da postulação da existência desses dois níveis de 
desenvolvimento – real e potencial – que Vygotsky define a 
zona de desenvolvimento proximal como “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 
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problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração 
com companheiros mais capazes.”  
 

          

O conhecimento de tais conceitos e estudos envolve a capacidade de a 

criança resolver sozinha a tarefa proposta a ela – no nível de desenvolvimento real – 

e a necessidade de ajuda de colegas ou adultos – nível de desenvolvimento 

potencial –, bem como as influências do ambiente no desenvolvimento, que 

apresentam grandes contribuições para essa pesquisa. A importância que ocupa o 

conhecimento da “zona de desenvolvimento proximal” pelos professores é altamente 

significante, pois é o professor que realiza as intervenções pedagógicas e favorece o 

envolvimento da criança na situação escolar, indicando quais modalidades de 

influência mútua podem ser consideradas capazes de promover o aprendizado da 

criança, durante o processo de construção do conhecimento, no espaço da sala de 

aula. 

Uma intervenção pedagógica pode favorecer o processo de construção de 

conhecimento de uma determinada criança e, não favorecer tal processo, com 

outras, em virtude do sentido e significado que cada criança atribui à situação em 

estudo. Na interação professor/aluno e aluno/aluno está imbricada uma das maiores 

influências para o desenvolvimento da criança. O educador atua como provocador 

que possibilita reflexões na criança com elevada participação nas diferentes 

atividades e tarefas. Dessa interação, as crianças fornecem ao professor indicadores 

das diversas formas de intervir.  

Na escola prioriza-se o aprendizado como elemento central do 

desenvolvimento da criança e, para se chegar a essa conquista, privilegiam-se as 

intervenções pedagógicas. Na construção do conhecimento e, particularmente, da 

leitura e da escrita, a tarefa do professor (objeto dessa pesquisa) assinala um ensino 

que responda de maneira adequada à diversidade de saberes dos alunos, numa 

ação interativa capaz de fornecer elementos que facilitem a compreensão, 

provocando avanços que talvez não ocorressem sem tal auxílio. A propósito, 

esclarece Oliveira (1997, p. 62): 

 

 [...] O único bom ensino, afirma Vygotsky, é aquele que se 
adianta ao desenvolvimento. Os procedimentos regulares que 
ocorrem na escola – demonstração, assistência, fornecimento 
de pistas, instruções – são fundamentais na promoção do “bom 
ensino”. Isto é, a criança não tem condições de percorrer, 
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sozinha, o caminho do aprendizado. A intervenção de outras 
pessoas – que, no caso específico da escola, são o professor e 
as demais crianças – é fundamental para a promoção do 
desenvolvimento do indivíduo. 

 

 
Antigamente, julgava-se que as crianças aprendiam por conhecimentos e 

experiências transmitidas pelo professor, por repetições, ou seja, um conhecimento 

de fora para dentro. Nessa outra concepção de aprendizagem, o processo de 

construção da escrita foi avançando, a partir dos anos de 1980, e, hoje, sabemos 

que aprender é um ato complexo e individual: a criança busca respostas no meio em 

que vive e, de acordo com as suas indagações, participa de experiências que a 

conduz à auto-realização e ao ajustamento social. Nesse contexto, a criança 

necessita de um adulto ou de outras crianças que, na interação, atuem na “zona de 

desenvolvimento proximal” explicitada por Vygotsky.  

O processo de ensino-aprendizado, na sala de aula, vai se construindo com 

as intervenções pedagógicas, tendo como ponto de partida o nível de conhecimento 

real do aluno em relação aos conteúdos a serem desenvolvidos pelo professor. Já o 

ponto de chegada compreende os objetivos da escola, de maneira suposta, que se 

julgam ajustados à faixa etária dos alunos. Nesse processo há o percurso de 

aprendizagem a ser seguido pela criança de acordo com as suas verdadeiras 

possibilidades, ou seja, seu “nível de desenvolvimento potencial”.  

            Na interação professor/aluno, aprendizado/amigos, a qualidade das 

intervenções pedagógicas é extremamente fundamental para a criança avançar em 

sua compreensão do mundo e, em especial, no processo de alfabetização. O 

avanço acontecerá em suas hipóteses de escrita, o que resultará em um “bom 

ensino”. É nesse contexto de interesse que o professor deve conhecer a criança, o 

que ela pensa sobre a escrita ou qualquer tema em questão para que a intervenção 

atue na “zona de desenvolvimento proximal” e se dê a “ajuda ajustada”. Nesse 

momento de “sondagem”, o professor define a qualidade da intervenção e, 

conseqüentemente, ocorre o avanço da criança em suas hipóteses e no 

aprendizado, trajetória que, segundo Oliveira (1997, p. 62), “a criança não tem 

condições de percorrer sozinha”.  

Oliveira também alerta quanto à interpretação superficial das ideias de 

Vygotsky, que poderia levar a uma oposição quando se trata das intervenções, ou 

seja, à postura de uma “educação tradicional”. E, nesse sentido, esclarece: 
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 [...] embora Vygotsky enfatize o papel da intervenção no 
desenvolvimento, seu objetivo é trabalhar com a importância do 
meio cultural e das relações entre indivíduos na definição de 
um percurso de desenvolvimento da pessoa humana, e não 
propor uma pedagogia diretiva, autoritária. Nem seria possível 
supor, a partir de Vygotsky, um papel de receptor passivo para 
o educando: Vygotsky trabalha explícita e constantemente com 
a ideia de reconstrução, de reelaboração, por parte do 
indivíduo, dos significados que lhe são transmitidos pelo grupo 
cultural. (OLIVEIRA, 1997, p. 63) 
 

          

Trazendo essas reflexões para o contexto desta pesquisa, entendo que, no 

processo de desenvolvimento de atitudes e interações no saber-fazer cotidiano na 

condução da sala de aula, as professoras recorrem às teorias e às experiências que 

acumularam na trajetória profissional, para que as intervenções provoquem o 

avanço dos alunos em suas hipóteses de escrita, como aponta a professora 

colaboradora: 

[...] Preocupo-me com ações e atividades específicas para 
que a criança possa pensar e refletir. No início da minha 
carreira eu não tinha essa preocupação. As ideias e 
práticas inovadoras norteiam a minha atual prática de 
ensino. Percebo que, para a criança aprender a ler, é 
preciso interagir com diversidades de textos escritos, 
participar de atos de leitura e que é preciso valorizar os 
conhecimentos prévios dos alunos. Só dessa forma é que 
eu consigo organizar situações didáticas em que o aluno 
põe em prática o que já sabe. Quando isso acontece, me 
transformo como alfabetizadora! Às vezes me surpreendo 
comigo mesma com as situações que crio naquele 
momento, é algo que não sei explicar. Sei apenas que o 
envolvimento não é só meu, mas “nosso”, ou seja, a 
satisfação é dupla (a criança e eu).   

                                        (Professora Marta) 
  

O aprendizado, para Vygotsky, sempre acontece com a interferência direta ou 

indireta dos indivíduos e a reconstrução pessoal da experiência e dos significados. É 

essa interferência, como cita a professora colaboradora, que fornecerá os 

instrumentos de que a criança necessita para desenvolver sua capacidade de 

compreensão de mundo. O desenvolvimento cognitivo da criança em grande parte 

acontece quando se define, através da sondagem, a qualidade da intervenção de 

que ela necessita para progredir em seu pensamento, quando se oferece um 

ambiente estimulador. 
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          Considerando as discussões até aqui desenvolvidas, é possível pensar que o 

professor que se faz e que se diz reflexivo é aquele professor constantemente atento 

às observações que os alunos fazem de sua atuação, de seu olhar e da maneira de 

intervir no espaço sala de aula. Essa atenção, característica do professor que 

conhece os seus alunos, aumenta “em si” os cuidados com o seu desempenho no 

saber-fazer cotidiano, pois os educandos manifestam gestos que dão “pistas” ao 

professor sobre seu conhecimento prévio e contato com determinado assunto. Na 

relação professor/aluno/aprendizagem, essas “pistas” conduzem à promoção de 

novas possibilidades de aprendizagem mais significativas e envolventes.  

 

Weisz (2002) traz importantes contribuições no enfrentamento dos desafios 

que envolvem a dinâmica dos diferentes saberes em sala de aula. Apresenta o 

constante diálogo entre a prática pedagógica do professor e “o saber do ponto de 

vista do aprendiz”, numa perspectiva construtivista. São reflexões que propõem uma 

prática capaz de conhecer o educando em suas reais necessidades, visando sempre 

o seu avanço na aprendizagem, uma vez que a criança sabe muito, mesmo quando 

parece não saber.  

Conforme seus estudos, quando o professor conhece o pensamento da 

criança, também consegue ver o “erro” e entender o percurso que o aprendiz está 

fazendo na construção do conhecimento. O professor é desafiado a oferecer as 

ferramentas e as ajudas necessárias na ação pedagógica com boas situações de 

aprendizagem, para que a criança avance partindo do que já sabe para o que ainda 

não sabe. O professor passa a “observar com olhos despojados” (WEISZ, 2002, p. 

40), capazes de descobrir o que o aluno pensa, ou seja, reconhecer o saber não 

reconhecido ou demonstrado explicitamente pela criança. Nessa perspectiva, o 

“olhar despojado” do professor em reconhecer como a criança vê os conteúdos 

desafia-o a investir no seu conhecimento, problematizando a criança com situações 

nas quais ela precisa desenvolver conceitos e curiosidade para continuar 

aprendendo. Dessa forma, é possível propor situações de aprendizagem 

conhecendo o processo de como os alunos avançam e constroem suas hipóteses, 

para “se colocar numa posição de observador cuidadoso daquilo que o aluno diz ou 

faz em relação ao que está sendo ensinado” (WEISZ, 2002, p. 43). 

Assim, o novo conhecimento é construído pelo educando quando o educador 

reconhece e respeita os seus saberes (conhecimentos prévios), pois, ao receber o 
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novo, o aluno dispõe de uma série de conhecimentos e habilidades gerais que foi 

adquirindo em diferentes contextos ao longo de sua vivência. São recursos de um 

amplo repertório que o aluno guarda; fazem parte do “esquema de conhecimento” 

que ele aciona para receber e enfrentar a aprendizagem do novo conteúdo.  

Os estudos desenvolvidos pela autora apresentam a relação entre quem 

ensina e quem aprende, e isso não significa estar numa atitude contemplativa do 

que o aprendiz faz. Significa envolver-se no processo para conhecer e compreender 

o que os educandos já conhecem a respeito do conteúdo que se propõem aprender 

ou se familiarizar com os assuntos que podem se relacionar com o novo conteúdo.  

O objeto do conhecimento não é dado pelo educador, e sim problematizado no 

contexto de sala de aula de forma reflexiva, sendo observado em conjunto, 

apreciado, questionado e pesquisado.  

Considerando, então, as contribuições de Weisz (2002), podemos mesmo 

entender que o ensinar exige pesquisa, formação contínua, reflexão e superação 

das ideias cristalizadas numa visão adultocêntrica. E, nesse sentido, pode ser 

mesmo um convite para um novo pensar e agir na realidade que a sala de aula 

apresenta, sem desconsiderar os possíveis fatores que nela interferem, mas com um 

olhar construtivo, abrangente e significativo. 

 

Nessa mesma direção, os estudos da pesquisadora argentina Lerner (2002) 

são pertinentes para o desenvolvimento deste trabalho, porque a autora traz 

importantes discussões que também envolvem uma reflexão sobre a ação dos 

professores e apontam para o respeito especial aos saberes que os alunos 

possuem, com o propósito de formar alunos praticantes da cultura escrita. 

Suas contribuições nos levam a perceber que a transformação da prática 

docente requer um ensino significativo, que tenha como referência fundamental as 

“práticas sociais”, ou seja, o trabalho em sala de aula com diferentes textos que 

circulam na sociedade.  

            Ao propor atividades aos alunos, é possível ao professor valorizar os 

diferentes saberes e a construção do conhecimento com conteúdos significativos, 

bem como seu funcionamento no contexto extraescolar, para que o processo de 

ensino-aprendizagem não tenha apenas função didática, não ocorra para a criança 

apenas no contexto da sala de aula: 
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É responsabilidade de cada professor prever atividades e 
intervenções que favoreçam a presença na sala de aula de 
objeto de conhecimento tal como foi socialmente produzido, 
assim como refletir sobre sua prática e efetuar as retificações 
que sejam necessárias e possíveis. (LERNER, 2002, p. 35) 

 
 

O conhecimento é a informação que as crianças devem relacionar a outros 

assuntos em diferentes contextos em que vivem, daí a necessidade de uso em sala 

de aula de conteúdos significativos, para que ela possa perceber o objeto aprendido, 

os acontecimentos e as relações que se estabelecem, fazendo uso desse 

conhecimento fora da escola. O professor deve planejar as aulas com a capacidade 

de compreensão de que “o objetivo final do ensino é que o aluno possa fazer 

funcionar o aprendido fora da escola” (LERNER, 2002, p. 35). 

A autora aponta os diversos desafios para transformar o ensino da leitura e 

escrita na busca de formar leitores que sejam capazes de escolher o seu material 

escrito adequado, solucionando as situações-problema que porventura enfrentem, e 

não apenas “oralizar um texto selecionado por outro” (p. 27). A autora trata do 

desafio de incluir e combater o fracasso explícito das crianças que não conseguem 

se alfabetizar. Mostra que as crianças devem ter condições de manusear com 

eficácia os diferentes escritos que circulam na sociedade, cuja utilização é 

necessária ou enriquecedora para a vida (pessoal, profissional, acadêmica), através 

da vivência da escrita como objeto de reflexão sobre o próprio pensamento, e não 

pela reprodução passiva do pensamento de outros: 

 

O desafio é (...) orientar as ações para a formação de 
escritores, de pessoas que saibam comunicar-se por escrito 
com os demais e com elas mesmas ao invés de continuar 
“fabricando” sujeitos quase ágrafos para quem a escrita é tão 
estranha, que se recorre a ela somente em última instância e 
depois de haver esgotado todos os meios de se escapar de tal 
obrigação.” (LERNER, 2002, p. 28) 

 

A contribuição das professoras alfabetizadoras no exercício de sua prática 

pedagógica ocorre em diversos níveis: na construção do processo ensino-

aprendizagem, na avaliação dos alunos, na interação escola/comunidade e na 

participação no projeto educativo da escola. Nesse contexto, as situações 

desafiadoras que vivenciam no cotidiano são enfrentadas quase sempre tendo como 

base as experiências amparadas pela teoria – que nem sempre conduz a soluções 
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satisfatórias –, porém esse conjunto de saberes, experiências e teorias exercem 

uma riqueza de ações na condução da sala de aula que tornam a professora 

“autora” de sua prática.  

Essas ações nos fazem questionar: Como a professora lida com situações 

desafiadoras, muitas vezes conflituosas? Como conduz sua prática pedagógica com 

eficiência? A professora alfabetizadora vai além do conhecimento indispensável dos 

conteúdos?                                                                                                                                                          

A atividade docente requer conhecimentos a respeito do que a criança pensa 

e sabe sobre a escrita quando ela se inicia na escola, o que envolve uma 

permanente interação professor/aluno; um experimentar formas alternativas e 

criativas de introduzir formalmente a criança na leitura e na escrita utilizando como 

referência os diferentes gêneros e textos que circulam na sociedade. Esse 

movimento permanente de busca de alternativas no trabalho pedagógico conduz à 

superação de possíveis dificuldades, próprias de processos iniciais de aprendizagem 

da leitura e da escrita. Nesse sentido, é possível compreender que um professor 

bem-sucedido é aquele que realiza reflexões constantes sobre a sua prática, 

argumenta e fundamenta suas propostas, participa ativamente do processo ensino-

aprendizagem, dialoga com seus pares e com os pais dos alunos, articulando tudo 

com seu contexto de trabalho. Para Alarcão, o bom professor é um pesquisador 

reflexivo que desenvolve uma investigação em íntima relação com o seu papel de 

professor: 

 

[...] Realmente não posso conceber um professor que não se 
questione sobre as razões subjacentes às suas decisões 
educativas, que não se questione perante o insucesso de 
alguns alunos, que não faça de seus planos de aula meras 
hipóteses de trabalho a confirmar ou informar no laboratório 
que é a sala de aula, que não leia criticamente os manuais ou 
as propostas didáticas que lhe são feitas, que não se questione 
sobre as funções da escola e sobre se elas estão a ser 
realizadas. (ALARCÃO, 2005, p. 5) 

 
 

Os professores que se envolvem ativamente na prática reformulam 

cotidianamente a sua forma de trabalho e, em permanente relação - professor, 

aluno, instituição, comunidade -, produzem um campo privilegiado de construção do 

conhecimento que, consequentemente, beneficia as instituições educativas a que 

eles pertencem. 
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E o professor seriamente envolvido com sua prática nunca pode desprezar a 

teoria, pois o seu saber-fazer precisa ter fundamento teórico. Por isso, o próximo 

capítulo versa sobre a articulação dos resultados da pesquisa de campo realizada 

com as seis professoras consideradas boas alfabetizadoras. 
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CAPÍTULO IV 

QUEM SÃO AS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS BEM-SUCEDID AS? 

 

(...) o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o 
aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua 
aula é assim um desafio e não uma “cantiga de ninar”. Seus 
alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as 
idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, 
suas dúvidas, suas incertezas.  (FREIRE, 1996, p. 86)  

 

 

         Neste capítulo apresento as contribuições das seis professoras alfabetizadoras 

protagonistas centrais desta pesquisa de campo. Tais contribuições foram 

identificadas a partir de entrevistas intensivas com as professoras, construindo suas 

histórias formativas, além de observações realizadas nas suas salas de aula no 

decorrer do segundo semestre letivo de 2007 e durante oito meses do ano letivo de 

2008. As professoras atuam em escolas da Rede Estadual localizadas em região 

periférica de uma cidade da Grande São Paulo. 

O critério de escolha das seis professoras alfabetizadoras aconteceu em 

virtude das exigências e dos objetivos desta pesquisa: primeiro por conhecer a boa 

atuação das professoras na Rede após os primeiros anos da implantação do Ciclo 

Básico de Alfabetização (1983) com práticas bem-sucedidas; segundo, pelo êxito de 

seus alunos na avaliação externa SARESP e, terceiro, porque as escolas em que 

atuam se localizam em bairro periférico, lugar em que as crianças tiveram poucas 

oportunidades de participar de eventos de leitura e escrita, cabendo a essas 

professoras responsabilidade e o compromisso de favorecer um ambiente 

alfabetizador de interação da criança ao mundo da escrita. Porque, 

 

(...) as crianças da classe média, sempre que precisam, recebem 
ajuda extraescolar. E as crianças pobres, que compõem a grande 
maioria da escola pública e dificilmente contam com algum tipo de 
apoio à aprendizagem fora da escola – em geral, e principalmente por 
causa da baixa escolaridade dos seus pais, mas também da falta de 
condições econômicas -, ficam desamparadas também na escola. 
(WEISZ, 2002, p. 99) 
 

 

As questões constituídas para a entrevista semiestruturada e observação 

participante nas seis salas de alfabetização que são formadas, em média, por 33 a 
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36 alunos em cada classe, foram criteriosamente elaboradas na busca de trazer 

uma contribuição, pela voz das professoras, para análise da problemática de 

pesquisa, a saber: O que há de significativo a nos revelar nas práticas bem-

sucedidas das professoras alfabetizadoras? Quais saberes são mobilizados com os 

educandos no processo de alfabetização? Como as professoras lidam com 

diferentes saberes dos alunos e com situações que defrontam com um possível não 

saber?” 

A análise foi desenvolvida numa triangulação dos dados, considerando os 

questionamentos que emergiram das falas das professoras, em articulação com a 

observação em sala de aula e considerando o quadro teórico elaborado com base 

em autores que desenvolveram estudos sobre os saberes dos educadores: saberes 

constituídos ao longo da trajetória profissional; saberes constituídos como resultado 

de formação continuada, saberes das vivências e experiências acumuladas ao longo 

da vida.  

Para a análise, foram organizadas quatro categorias:  

a ) Histórias de vida e formação docente  

b) O espaço sala de aula  

c) O fazer das professoras alfabetizadoras bem-sucedidas 

d) Diferentes saberes dos alunos: como lidar com eles 

e) Saberes das professoras alfabetizadoras bem-sucedidas 

 

 

 

4.1 HISTÓRIA DE VIDA E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A constante reflexão de “ser educador” implica formação contínua, num 

pensar sobre nós mesmos e sobre as nossas ações que nos integra em termos de 

informação e qualificação profissional. São os referenciais teóricos que se unem à 

prática que nos formam como profissional docente e como pessoa. A relação teoria 

e prática para Freire (1996), é uma constante reflexão teórica, pressuposto e 

princípio de busca do homem com atitude diante da realidade.  A teoria e a prática 

acontecem na relação homem e mundo com coerência entre pensamento e ação, 

que é práxis (o fazer). Nessa relação, cria oportunidade para o homem se “re-
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descobrir” num processo de reflexão e conscientização. “A ação sem pensamento é 

ativismo, e o pensamento sem ação é verbalismo.” (FREIRE, 1996, p.15) 

Pensar em experiência nos remete a um conjunto de vivências que foram 

sucessivamente desenvolvidas para se tornarem experiência. Dessa forma, Josso 

(2004) sugere a reflexão: “o que eu extraio como conhecimentos e saber-fazer do 

conjunto destas experiências?”. Sabemos que não nos formamos sozinhos, há a 

dialética entre “individual e coletivo” que acontece ao mesmo tempo, ou seja, há dois 

polos: em um, nos “autointerpretamos”; no outro, acontece a “cointerpretação”, que 

envolve o coletivo: 

 

É nesse movimento dialético que nos formamos como humanos, quer 
dizer: no pólo da autointerpretação como seres capazes de 
originalidade, de criatividade, de responsabilidade, de autonomização; 
mas, ao mesmo tempo, no pólo da co-interpretação, partilhando um 
destino comum devido ao nosso pertencer a uma comunidade. 
(JOSSO, 2004, p. 54) 
 
 

Pensar no que somos como pessoas, quais os objetivos que pretendemos 

atingir, é olhar para nós mesmos e construir conhecimento na trajetória de vida de 

forma consciente rumo ao que almejamos, sabendo “transformar a vida 

socioculturalmente programada numa obra inédita a construir (...)”. (JOSSO, 2004, 

p. 58) 

 De fato, como aponta Cunha (1989, p. 39), “o conhecimento do professor é 

construído no seu próprio cotidiano, mas ele não é só fruto da vida na escola. Ele 

provém também de outros âmbitos (...)”. Essa multiplicidade de saberes na vida do 

professor vai se constituindo em sua participação em movimentos sociais, sindicais, 

religiosos e comunitários – não só em sua formação acadêmica. São múltiplos os 

conhecimentos que o professor acumula como produto de uma “edificação” histórica 

em sua trajetória de vida.  

O professor que realiza uma reflexão sobre a sua história de vida permite um 

contato com suas vivências elaboradas e, nessa reflexão, encontra possibilidades de 

construir novos significados para saber que aprender é infindável e descobre que 

“seus saberes estão enraizados em sua história de vida e em sua experiência do 

ofício de professor”. (TARDIF, 2007, p. 232). Ao realizar esse resgate, o professor 

amplia sua consciência a respeito de como foi se transformando no professor que é 

hoje. E essa tomada de consciência pode tornar possível um melhor desempenho 



 

 

76 

 

no processo ensino-aprendizagem, uma vez que o professor, dialogando com ele 

mesmo, constituindo-se como um participante ativo que constrói o seu 

conhecimento, constitui-se como sujeito de sua prática. Sobre os saberes que 

resultam da experiência, esclarece Josso (2004, p. 49):  

 

[...] nossos conhecimentos são frutos de nossas próprias experiências, 
então, as dialéticas entre saber e conhecimento, entre interioridade e 
exterioridade, entre individual e coletivo estão sempre presentes na 
elaboração de uma vivência em experiência formadora, porque esta 
última implica a mediação de uma linguagem e o envolvimento de 
competências culturalmente herdadas.  

 
 

A partir dessa afirmação, podemos salientar que o professor, na construção 

de sua profissionalidade, recorre aos recursos dos saberes adquiridos na 

experiência prática relacionados aos conhecimentos teóricos. Esses saberes 

característicos da profissão docente tornam o ensino um significativo espaço de 

formação. As reflexões que envolvem as competências culturalmente herdadas 

resultam na consciência, na compreensão e na emancipação do conhecimento.  

Interagindo com a história de vida das seis professoras alfabetizadoras tive a 

oportunidade de perceber a preocupação com a formação continuada que elas 

tiveram ao longo de suas trajetórias profissionais, apesar das dificuldades 

relacionadas à vida cotidiana, como relata a professora: 

 

Desde que ingressei na Rede participei dos cursos 
oferecidos e leitura de livros para me interar dos 
acontecimentos na alfabetização que vinha acontecendo 
com a implantação do Ciclo Básico. Eu desejava cursar 
pedagogia, mas ainda não tinha condições financeiras 
para isso. Percebendo a necessidade de melhorar a minha 
formação e prática de ensino, com as exigências da 
LDBEN, decidi fazer pedagogia e concluí no ano de 2000. 
Senti a necessidade de continuar a me atualizar 
participando de palestras com pensadores e cursos de 
formação fornecidos pela Rede Estadual, como o “Letra e 
Vida”, para formação de professores alfabetizadores. 
Passei a refletir sobre a educação de forma consciente e 
ter um olhar mais direcionado às necessidades individuais 
das crianças e aos desafios que a sala de aula nos coloca. 
É importante a troca de experiência nos HTPCs. O 
professor precisa ser ouvido pelo Coordenador porque na 
sala de aula acontece sucesso e também muitas 
frustrações. Foi uma construção do início de minha carreira 
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até agora. Não posso mais transmitir conhecimentos, mas 
intermediar.             
                                                                (Professora Marta) 

 
Numa sociedade em constante mudança, com avanço tecnológico e de 

conhecimento, o professor necessita não apenas ter preparação em sua disciplina 

como também recorrer a sua bagagem sociocultural, práticas bem-sucedidas, contar 

com orientações pedagógicas e trocas de experiências que o auxiliem em sua 

atuação. Há um espaço na escola pública para o movimento de constante diálogo, 

interação e participação entre os pares com trocas de experiências na própria 

escola, em horário de trabalho coletivo (HTPCs). São momentos de discussões que 

conduzem à melhoria do trabalho pedagógico e à superação de possíveis 

dificuldades no espaço sala de aula.  

 

A partir do diálogo formador-formando, em que as vivências são 
retomadas, as histórias são ressignificadas, os planos de formação 
podem ser elaborados. Não são necessários grandes planos, mas 
planos que retratem uma situação da própria escola, que retratem a 
vida que há na escola e que só é realmente conhecida pelos que nela 
habitam. (ALMEIDA, 2002, P. 86) 
 

             Entendo que, entre outras características, o professor reflexivo é aquele que 

busca inovar a prática pedagógica e constantemente procura o conhecimento 

também fora do contexto escolar, na busca de instrumentos intelectuais para 

enfrentar as situações complexas com que se depara no cotidiano, inclusive no 

espaço da sala de aula. Além disso, é capaz de trazer os conhecimentos teóricos e 

práticos para discussão com a equipe pedagógica, envolver os alunos no processo 

de construção do conhecimento de forma prazerosa para garantir os resultados 

positivos dos objetivos propostos no início do processo.    

A professora colaboradora Mariana define o professor reflexivo capaz de bons 

resultados no processo: 

 
O bom professor alfabetizador precisa ser inquieto, 
atualizado, observador e criativo no saber-fazer cotidiano. 
Além disso, incluir e envolver a todos no processo de 
alfabetização. Ele consegue pesquisar com os próprios 
alunos o que precisa planejar em sua aula para promover 
o avanço no processo de alfabetização. Participa de suas 
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dificuldades com a equipe pedagógica na busca de 
soluções.  

                  (Professora Mariana) 

 

A condução do trabalho profissional do professor passa a ser uma síntese do 

desenvolvimento pedagógico, intelectual, dos conhecimentos teóricos, incluindo a 

compreensão de si mesmo e relacionado à sua capacidade de produzir informação 

no espaço da sala de aula. Com isso, produz saberes e experiências: “É preciso que 

haja espaços para que os professores se encontrem, troquem suas vivências, 

reelaborem suas experiências e tenham retaguarda para implantar seus planos.” 

(Almeida, 2002, p. 85). 

 

 

 

4.2  O ESPAÇO  DA SALA DE AULA 

 

Woods (1995), em seu artigo “Aspectos sociais da criatividade do professor”, 

publicado em coletânea assinada por Nóvoa, traz uma discussão importante sobre a 

criatividade do professor em sala de aula, problematizando a natureza intrínseca do 

ensino. Por um lado, nos apresenta àqueles estudos (LAWN e OZGA, 1981; APPLE, 

1982; APPLE e TEITELBAUM, 1986) que discutem “o modo como as políticas 

educativas e econômicas tendem a retirar competências aos professores e 

proletarizar sua profissão”. Por outro nos traz, inclusive, um extrato do 

posicionamento de Brighouse (1987, p.11), com as palavras típicas de um professor 

que foi forçado a abandonar o ensino:  

 
Futuramente, a profissão vai necessitar de ‘sistemas de pessoas’ – 
todos os esquemas de trabalho, fichas de trabalho e uma limitação 
rígida ao que está no sumário: ‘Apesar de ter uma planificação da 
aula, muitas vezes só sei o que vai acontecer quando já estou no meio 
dela. Acha que isso é mau? Eu tenho um plano muito extenso, mas às 
vezes os jovens são tão interessantes que nos entusiasmamos com 
outros assuntos. (BRIGHOUSE, 1987, p. 11, apud WOODS, 1995) 
 
 

Essas considerações são importantes para a problemática que este trabalho 

traz, uma vez que o autor parte da descrição de situações pedagógicas concretas 

para evidenciar aspectos sociais da criatividade do professor e que permitem, 
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justamente, discutir situações de sala de aula, ambiente em que os professores 

assumem-se como facilitadores que sabem das maneiras, e das mudanças no 

pensar de seus alunos, e que acontecem numa perspectiva construtiva.  

Isso requer um ajustamento do que o professor propõe em relação às 

necessidades do educando, sabendo que ele traz consigo uma gama de 

conhecimento já construído. Como ponto de partida, o professor deve assegurar a 

oportunidade de o aluno experimentar e construir novos saberes. Inovar ou 

ressignificar o já existente: “cada situação de ensino é única e como tal pode-se 

dizer que os professores estão sempre a fazer uso da sua criatividade para resolver 

os problemas levantados pela complexidade, incerteza, instabilidade e conflito de 

valores na sala de aula.” (CLARK e YINGER, 1987, p. 131) 

Contrariamente à concepção de transmissão da educação, a teoria de 

aprendizagem construtivista sinaliza:  

 

o professor assume-se como facilitador, como alguém que está 
consciente das mudanças repentinas no modo de pensar dos alunos e 
os encoraja a confiarem nas suas aptidões. Isto requer adaptação, 
flexibilidade e experimentação. Significa também certa autonomia para 
o professor – domínio das várias formas pedagógicas e culturais de 
conhecimento, controlo dos processos educacionais e liberdade para 
organizar e negociar. (WOODS, 1995, p. 129) 

     
  

Os professores demonstram entusiasmo, confiança e criatividade quando têm 

“certa autonomia e controlo do processo, o que permite ao eu assumir uma atitude 

reflexiva” (WOODS, 1995, p. 131). Dessa forma, o professor se sente capaz atuando 

com liberdade, transformando e descobrindo formas criativas e inovadoras, por 

possuir o controle do trabalho que realiza amparado em suas experiências e 

conhecimento teórico, podendo lidar nas diversas situações com autonomia. A 

importância dessa autonomia no trabalho, para Woods, é que faz o professor se 

sentir realizado como pessoa e profissionalmente. 

Na dinâmica da sala de aula, com classes heterogêneas entre 33 e 36 alunos, 

foi possível observar a autonomia e a criatividade na atuação das professoras 

alfabetizadoras. Elas possuem um amplo conhecimento teórico ancorado em sua 

formação contínua de como a criança aprende a ler e a escrever, de forma que seja 

crível fazê-las refletir sobre a leitura e a escrita. Nesse processo, utilizam-se de 

diferentes gêneros textuais, para que a criança possa interagir e ao mesmo tempo 
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extrair o que necessita para avançar em suas hipóteses de escrita (pré-silábica, 

silábica, silábico-alfabética e alfabética)5, bem no sentido do que nos fala Lerner, ou 

seja, de que o professor precisa compreender a “(...) escrita como instrumento de 

reflexão sobre o próprio pensamento, como recurso insubstituível para organizar e 

reorganizar o próprio conhecimento” (2002, p. 28). O que significa formar praticantes 

da escrita e da leitura, e não indivíduos que apenas “decifram” o sistema complexo 

de escrita.               

Há coerência entre a prática social de leitura e escrita com as ações 

pedagógicas em quase todos os momentos de observação nas salas de 

alfabetização. Algumas atividades são ressignificadas e voltadas ao 

desenvolvimento da reflexão sobre o que a criança escreve e para que escreve, num 

contexto didático em que não se pode ensinar como antes. 

O que há de significativo nas práticas das professoras é que elas pesquisam 

no saber dos próprios alunos o que precisa ser desenvolvido em suas aulas. Ter 

esse domínio é trabalhar com a dúvida, a busca e a pesquisa.   

A principal estratégia durante a alfabetização relaciona-se com a construção 

da escrita pelas crianças, evidenciando-se um processo em que as professoras, com 

suas intervenções adequadas e produtivas provocam reflexões que permitem o 

avanço da criança em suas hipóteses.  

Promover a reflexão da criança faz toda a diferença no processo de aquisição 

da língua escrita e deve acontecer no momento “exato”, ou seja, no momento da 

curiosidade da criança sobre a escrita. E é Oliveira (1997) quem traz contribuições 

importantes para essa reflexão sobre as principais idéias de Vygotsky, pois afirma 

que, em qualquer pessoa, há dois níveis de desenvolvimento: um nível de 

desenvolvimento real (quando o indivíduo realiza as tarefas independentemente) e 

um nível de desenvolvimento potencial (quando o indivíduo realiza a tarefa com 

ajuda de outras pessoas mais experientes). Com efeito, entende-se que o conceito 

de zona de desenvolvimento proximal “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 

                                                

5 Como mencionado no capítulo III. 
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solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes” (p.60).   

A importância da compreensão desse conceito (ZDP) pelas professoras é 

expressivo em suas práticas, pois os instrumentos, os recursos didáticos, a 

interação entre os alunos e as intervenções pedagógicas estão voltados à 

preocupação de que o aluno possa ir além do que seria capaz individualmente e 

progredir em seu conhecimento. Há a preocupação das professoras em observar se 

a criança, em outro momento, é capaz de enfrentar situações similares perante 

novos desafios, situações ou tarefas cada vez mais complexas de forma adequada e 

sozinha, ou seja, se “aquilo que uma criança é capaz de fazer com ajuda de alguém 

hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã.” (OLIVEIRA, 1997, p.60) 

As professoras preocupam-se com o fato de seus alunos não acumularem 

dúvidas: estão atentas à diversidade de saberes e não se limitam a sempre 

proporcionar o mesmo tipo de intervenção, cientes de que, se isso acontecer, nem 

todos os alunos irão se beneficiar. Isso implica atitude constante de observação nos 

momentos de interação ou mesmo de ação individual do que a criança está fazendo 

ou dizendo. Os exemplos que as professoras buscam para demonstrar o que 

ensinam estão muito próximos ao cotidiano dos alunos – conhecimentos prévios – e 

isso faz com que as crianças tenham êxito na sua compreensão. Há cuidados 

também com a linguagem para evitar rupturas ou distanciamento excessivos entre o 

que o professor diz e a compreensão do aluno, para que relativos significados 

estejam mais próximos dos significados culturais compartilhados no grupo que 

compõe a diversidade do espaço da sala de aula, como diz a professora 

colaboradora: 

 

[...] Alfabetizar vai além de preparar aula, dificilmente você 
continua a aula anterior. Cada dia é um novo desafio, por 
mais que se programe. As crianças é que mostram o 
caminho a que o tema lançado conduzirá e o professor 
observador, conhecendo os interesses de seus alunos, cria 
no momento oportuno as estratégias de intervenções que 
não podem ser deixadas para outro momento, pois só 
naquele instante de curiosidade da criança ocorrerá o 
grande “insight”. O professor observador e sensível não 
perde esse momento de avanço da criança. Isso acontece 
com cada criança no seu tempo [...] Eu considero as 
teorias, as trocas entre os pares e, principalmente, as 
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experiências acumuladas, como as grandes contribuições 
para o meu saber-fazer em alfabetização. 
 

           (Professora Márcia) 
 

Um dos aspectos relevantes no trabalho docente é que o processo ensino-

aprendizagem se dá na interação em grupo, porém os professores atentam para as 

diferenças individuais, pois são os sujeitos que aprendem, e não os grupos. Melhor 

dizendo: as situações de aprendizagem em alfabetização são complexas e 

marcadas pela individualidade que compõe a diversidade. As possibilidades de 

atuação e envolvimento de cada indivíduo variam, e a habilidade de aprender 

também, assim como as capacidades que cada criança possui de envolvimento em 

determinada tarefa. Nesse sentido, afirma Tardif (2007, p. 129): “Ao se massificar, o 

ensino passou a se deparar cada vez mais com alunos heterogêneos em termos de 

origem social, cultural, étnica e econômica, sem falar das importantes disparidades 

cognitivas e afetivas entre os alunos”.  

Participar de uma tarefa conjunta com os colegas permite a interação com 

diferentes experiências, o que torna possível a reestruturação do conhecimento da 

criança e a capacidade de atuação mais independente. Além de condição para o 

convívio social na escola, potencializa a aprendizagem, pois não só informa os 

alunos, mas também ao professor que, atento, planeja as intervenções. “É preciso 

que o professor aceite que seu papel é o de um planejador de intervenções que 

favoreçam a ação do aprendiz sobre o que é objeto de seu conhecimento. E que 

abra mão de ser o único informante da classe.” (WEISZ, 2002, p. 71-72) 

             Pude perceber a preocupação das seis professoras alfabetizadoras com a 

importância e a utilização da biblioteca, lugar muitas vezes escondido e esquecido, 

que assinala uma espécie de “pedrinha preciosa”, ainda não muito explorado nas 

escolas em que realizei a pesquisa de campo.  

Improvisar uma biblioteca na sala de aula, conforme atitude pedagógica das 

seis professoras, é acreditar que os alunos precisam ser incentivados à leitura não 

como atividade esporádica e secundária, mas como centro do processo de 

alfabetização. Seu objetivo é oferecer às crianças um ambiente acolhedor e 

favorável à formação de bons leitores, com a preocupação de que a leitura não seja 

encarada como obrigação, mas como algo que nos permite conhecer o mundo à 

nossa volta, para que, dessa forma, elas se sintam seguras. 
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Os livros ficam à disposição num “cantinho da sala de aula”, para que a 

criança tenha a liberdade de manusear obras infantis quando desejar – e sempre 

deseja (durante a minha estada, todas as crianças apresentaram interesse na 

escolha de livros para ler).  

Em relação à importância da leitura e da escrita na sala de aula, bem como 

sobre seus efeitos, esclarece Lerner:    

 

As práticas de leitura e escrita como tais estiveram praticamente 
ausentes dos currículos, e os efeitos dessa ausência são evidentes: a 
reprodução das desigualdades sociais relacionadas com o domínio da 
leitura e da escrita. Estas continuarão sendo patrimônio exclusivo 
daqueles que nascem e crescem em meios letrados, até que o 
sistema educacional tome a decisão de constituir essas práticas 
sociais em objeto de ensino e de enraizá-las na realidade cotidiana da 
sala de aula.  (LERNER, 2002, p. 58) 
 
 
 

Numa visão positiva, em concordância com Lerner, há possibilidades de 

desenvolver ações, na instituição escolar, que favoreçam a inserção de todos os 

alunos em práticas prazerosas de leitura, para que sejam “praticantes” de fato. 

Embora pouco utilizados, observei, nas escolas da rede estadual, grande variedade 

de livros para todas as idades, fornecidos pelo governo, que poderiam ser mais bem 

explorados, para a leitura deixar de ser, segundo Lerner, privilégio dos que a 

herdaram da família, dos que cresceram em meio letrado.  

 

 

 

4.3 O FAZER DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS BEM-SUC EDIDAS 

 

Nos momentos da observação participante nas salas de alfabetização, 

presenciei a preocupação das professoras com o clima favorável no ambiente da 

sala de aula, com a participação e com o envolvimento dos alunos no processo, 

porém, não me pareceu que as professoras tivessem inquietação especial com a 

minha presença.  

As seis professoras-alvo desta pesquisa iniciam a aula com o cabeçalho, 

seguido da rotina do dia – segundo elas, as crianças aos poucos se apropriam do 
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tempo e da sequência do seu curso na escola. Depois fazem a leitura da rotina, 

explicitando para os alunos o objetivo do estudo que acontecerá durante o dia. De 

acordo com seus depoimentos, as crianças ficam ainda mais motivadas se 

souberem o porquê e para quê irão desenvolver tais atividades, bem como para que 

aprender a ler e a escrever, como explica a professora: 
 

Hoje nós vamos aprender a escrever um anúncio. No 
anúncio podemos publicar qualquer coisa para que todos 
leiam. Nele, você escreve o recado de compra, venda, 
procura-se... O jornal tem uma seção especialmente para 
isso. Ao ler o seu anúncio as pessoas ficam sabendo o que 
você deseja vender, comprar, trocar ou está procurando. 
Vamos escrever um anúncio coletivo na lousa como 
modelo, depois cada um produzirá o seu anúncio. Como 
poderíamos iniciar?  

                                         (Professora Marlene) 

 

           Enquanto apresenta o tema, a professora orienta e dirige a atividade, sugere 

e, ao mesmo tempo, guia o pensamento da criança na busca de atingir o objetivo da 

tarefa. Logo em seguida, um aluno dá a sugestão: “Procura-se um menino...”. Nesse 

contexto, foram elencandos: a idade, a cor da roupa, o local do desaparecimento, 

onde o levar e o telefone para contato.  Foi assim a preparação, permitindo que, em 

seguida, os alunos iniciassem a produção individual de “Procura-se um gatinho...”.  

Por serem desafiadas pela primeira vez a escrever um anúncio, a professora 

realizou as intervenções, percorrendo a sala de aula no intuito de atender às 

solicitações das crianças, especialmente as das que ainda não leem e escrevem 

convencionalmente. 

As professoras alfabetizadoras, cientes da importância de formar bons 

leitores, iniciam a rotina com a “hora da história”, e algumas aproveitam para 

sistematizar as atividades do dia; outras leem as histórias sem compromisso, 

simplesmente pelo prazer da leitura.  

Considero significativa, durante o processo ensino-aprendizagem, a qualidade 

das intervenções realizadas pelas professoras. Todos os alunos participam do 

processo que, a priori, é definido: a organização das chamadas “duplas produtivas” – 

crianças com dificuldades próximas para que haja interação e avancem em suas 

hipóteses de escrita.  
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As intervenções individuais da professora, muitas vezes, são direcionadas às 

crianças que se encontram em defasagem no processo de compreensão da leitura e 

da escrita. Parece haver consenso entre as professoras de que é necessário 

estimular os alunos para descobrir o que eles já sabem, para então constituir as 

estruturas de pensamento que levem à compreensão da leitura e da escrita. Essas 

intervenções voltadas à reflexão da criança sobre a escrita acontecem num clima de 

envolvimento afetivo e de respeito: “uma boa parte do trabalho docente é de cunho 

afetivo, emocional.” (TARDIF, 2007, p. 130)         

Foi possível perceber, na atuação das professoras alfabetizadoras, a 

capacidade de formular questões que demonstram a habilidade de incentivar a 

participação das crianças. É esse esforço em dialogar com os alunos – embora não 

me pareça uma proposta pedagógica a priori, pois acontece espontaneamente –, 

esse “espaço verbal”, que torna a aula criativa, envolvente e participativa.  

As crianças falam e agem o tempo todo, porém a iniciativa verbal relacionada 

aos conteúdos a serem desenvolvidos quase sempre é da professora. Enquanto 

dialogam com as crianças, as professoras ficam informadas sobre o grau de atenção 

e envolvimento individual dos alunos ao assunto em destaque. As perguntas 

exploratórias acontecem instigando as crianças a recordar o que já foi desenvolvido 

previamente para que possam se situar no assunto e progredir em suas 

descobertas. “O que importa é que professor e alunos se assumam 

epistemologicamente curiosos ” (FREIRE, 1996, p.86). 

           Outro fato que chama a atenção nas salas das seis professoras é que elas 

trabalham os diferentes gêneros literários com a preocupação de mostrar às 

crianças o que circula na sociedade. O gênero literário mais explorado é o conto de 

fadas. Digo explorado porque o conto não fica restrito a leitura e comentários. Nesse 

contexto percebo que as professoras aproveitam os contos para reunir boas 

situações de aprendizagem, de forma sistematizada e contextualizada, considerando 

alguns princípios apontados por Weisz (2002, p. 66): 

 

• os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre 
o conteúdo que se quer ensinar;  

• os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função 
do que se propõem produzir;  

• a organização da tarefa pelo professor garante a máxima circulação 
de informação possível;  
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• o conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto 
sociocultural real, sem se transformar em objeto escolar vazio de 
significado social. 

 
 

A professora Marta utiliza em sua prática pedagógica os contos de fadas com 

a intenção de extrair as informações presentes na história para motivar as crianças 

em suas produções de textos reais. Com o conto “Cinderela”, a professora realizou a 

sistematização de atividades durante uma semana, no início do mês de dezembro 

de 2007, momento que, de acordo com a sondagem realizada pela professora, 33 

alunos da classe já se encontravam na hipótese de escrita alfabética e 2 alunos na 

hipótese de escrita silábica (com valor sonoro). As crianças já haviam realizado a 

avaliação externa do SARESP.   

          No primeiro dia, o contato com a história. A professora inicia com um diálogo 

em que explora o que os alunos já sabem a respeito do gênero: 

 

(...) vocês se lembram o que é um conto de fadas? Como 
inicia um conto? O que acontece durante um conto? Como 
termina? Alguém poderia me dizer o início do conto 
Cinderela, mesmo que nunca tenha ouvido falar? Qual a 
parte que considera mais importante num conto? Qual a 
frase de início e de encerramento de um conto?      

                                                      (Professora Marta) 

 

              Todas as questões exploradas pela professora foram respondidas, 

discutidas e esclarecidas. Reunidos num cantinho da sala e, sentada numa cadeira 

onde todos podiam visualizar o livro, a professora lia o conto com entusiasmo, 

enquanto apontava com o dedo onde estava lendo e, em seguida, apresentava as 

gravuras. Num segundo momento, todos realizaram a discussão da história e a 

interpretação escrita (autor, título, personagens, questões...), e as crianças 

demonstravam grande interesse pelas atividades. 

No segundo dia, por solicitação das crianças, foi realizada nova leitura do 

conto “Cinderela” e, em seguida, o desenvolvimento de uma atividade desafiadora: a 

professora apresentava uma escadaria e, em cada degrau, uma letra do alfabeto em 

que a criança deveria escrever palavras referentes ao conto até chegar ao castelo.    

No terceiro dia, novamente a leitura. Em seguida, a escrita de um bilhete para 

o príncipe, avisando-o sobre onde poderia encontrar a dona do sapatinho de cristal. 
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O objetivo foi mobilizar os conhecimentos que os alunos já possuem para investir 

nas produções do gênero bilhete, já que “ao exercer comportamento de leitor e de 

escritor, os alunos têm também a oportunidade de entrar no mundo dos textos, de se 

apropriar dos traços distintivos – mais ou menos canônicos – de certos gêneros...” 

(LERNER, 2002, p. 64) 

 
No quarto dia, novamente a leitura solicitada pelas crianças, seguida da 

produção da reescrita. Sempre com questionamentos, a professora previamente 

investiga, explora as opiniões e imagens que as crianças apresentam da história. 

Elas participam expondo o que sabem sobre o tema. É na produção escrita que a 

professora investiga o que a criança já sabe sobre o sistema de escrita e o que 

ainda necessita descobrir. É importante para a professora “conhecer essas ideias e 

representações prévias, pois ajuda muito na hora de construir uma situação na qual 

o aluno terá de usar o que já sabe para aprender o que ainda não sabe” (WEISZ, 

2002, p. 93).  

As crianças iniciam a reescrita do conto “Cinderela” e a professora realiza as 

intervenções individuais enquanto percorre a sala de aula, ao mesmo tempo que se 

mostra aberta aos questionamentos das outras crianças. O conto e suas 

características as crianças já sabem apresentar oralmente, sem perder nenhum 

detalhe; provavelmente por isso o que mais questionam a professora durante a 

reescrita é sobre a grafia das palavras. Por exemplo: “Professora, como escreve 

carruagem?”  

As palavras solicitadas pelos alunos são escritas na lousa pela professora, na 

ordem da curiosidade das crianças, para que pesquisem enquanto produzem a 

reescrita.   

Entendo que essa riqueza de vocabulário que desperta a curiosidade da 

criança sem que perca as características do conto faz com que a professora se 

envolva com mais entusiasmo, e a troca entre professor/aluno se torna um confronto 

envolvente de diferentes saberes que transforma a ação pedagógica. É possível, 

nessa dinâmica, perceber que a criança se sente segura para expressar o que 

deseja, e vê na professora a sua parceira de jornada na construção do saber, 

alguém que se coloca “numa posição de observador cuidadoso daquilo que o aluno 

diz ou faz em relação ao que está sendo ensinado” (WEISZ, 2002, p. 43). 
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No quinto dia foi produzido o livro “Cinderela”, com os alunos divididos em 

grupo (considerando as hipóteses de escrita), sendo o escriba um aluno alfabético. 

A professora Marta dialoga com as crianças sobre as partes que compõem o conto 

enquanto marca na lousa a sequência dos fatos citados pelos alunos. Eles iniciam a 

produção escrita em uma cartolina, incumbidos de escrever uma parte da história e 

ilustrá-la. Durante o registro da sua parte da história, os grupos atentam para os 

combinados de não entrar no tema da próxima página – assunto do outro grupo. O 

primeiro grupo produz o início da história, o segundo grupo a segunda parte e assim 

sucessivamente... No final da atividade, os grupos se apresentam na ordem da 

sequência da história, formando um livro6. 

Enquanto produziam o texto escrito, e mesmo na apresentação dos grupos 

formando o livro “Cinderela”, as crianças atentaram para as partes de uma narrativa, 

sequência lógica dos fatos – aspectos fundamentais para a produção individual oral 

ou escrita. Ao ouvir a história e reescrevê-la, a preocupação da criança esteve 

voltada para a reflexão da escrita e para a organização de ideias.   

                      
Capa: Livro coletivo “Cinderela”  (Grupo 3) – (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 

                                                
6  Cada página do livro foi produzida em uma folha de cartolina. A redução das páginas dificulta a leitura do 
texto. 
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               Primeira parte: Cinderela. (Grupo 1) – (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 

 

           Segunda parte: Cinderela (Grupo 2) –  (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 

 

 
            Terceira parte: Cinderela (Grupo 3) – (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 
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           Quarta parte: Cinderela. (Grupo 4) – (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 

 

 
            Quinta parte Cinderela. (Grupo 5) – (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 

 

 
                Sexta parte: Cinderela. (Grupo 6) –  (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 
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           Sétima parte: Cinderela. (Grupo 7) –  (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 

 
            Última parte: Cinderela (Grupo 8)  –  (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 

 

Compreendo que a atividade proposta pela professora promove o trabalho em 

equipe, quando as diferenças são somadas e respeitadas. A reflexão sobre a escrita 

consiste em uma ação dialógica e envolvente: as crianças discutem o que 

consideram relevante sobre a história para realizar o registro – atividade em que um 

dos alunos é o escriba (alfabético) e os demais apontam as ideias principais do 

conto e, ao mesmo tempo, realizam em grupo a correção gráfica. As crianças 

recorrem à professora quando têm dúvidas na escrita correta das palavras (quando 

o grupo não chega a um consenso).  

O grupo realiza a leitura do que os participantes produziram com a 

preocupação de escrever um texto bem escrito, uma vez que a professora explicitou 



 

 

92 

 

no início da atividade que outros terão acesso à leitura de seu texto. Ilustram a 

página do livro respeitando o texto escrito que eles produziram, preocupando-se 

com os detalhes. Como afirma Duran: “É preciso que o meio lhes ofereça as 

oportunidades necessárias; sobretudo, é importante a presença de adultos-

informantes (no caso, o professor) que respondam às suas perguntas e estimulem a 

sua curiosidade” (1988, p. 20). 

Durante a produção da reescrita do conto, chamou a atenção a fala de uma 

criança: “Professora, a gente está fazendo certo, mas a gente está errando muito”, o 

que indica que, nesse tipo de atividade, a criança tem o privilégio de confrontar os 

conhecimentos referentes à história com os colegas e, ao reescrevê-la, dialoga e 

reflete sobre a escrita, o que torna a atividade desafiadora, pois, ao reler, realiza as 

correções que julga necessárias para tornar o texto o mais parecido possível com o 

original.  

O “fazer certo e errando muito”, na fala da criança, significa que oralmente 

são capazes de estruturar a história tal como o autor escreveu, porém, ao escrevê-

la, cometem os “erros de grafia”. As discussões conflituosas que ocorrem em grupo 

durante a produção permitem descobertas importantes no registro entre o falado e o 

escrito. São interações necessárias ao avanço das hipóteses de escrita das 

crianças: 

 

 

          Livro coletivo: Cinderela. 9 p. (foto: ANTONELLI. Maria Matilde, 2007) 
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Ciente de que a construção do conhecimento não possui uma estrutura 

uniforme e de que a aprendizagem ocorre independentemente da intenção de 

ensinar, a professora dá importância ao diálogo entre os próprios alunos, que têm 

muito a dizer sobre o que estão fazendo, e o que falam pode ser enriquecedor para 

o grupo.   

Esse clima de troca, envolvimento e entusiasmo na produção das crianças, 

apontam para o fato de que o “silêncio” almejado por uma postura “tradicional”, em 

que se acredita que só é possível aprender quando quem ensina está na posição de 

“quem fala” e quem aprende está na posição de “quem ouve passivamente”, não 

está presente na ação pedagógica da professora.  

A professora age dessa forma porque acredita que é na interação dialógica 

com experimentação entre os pares que há crescimento, e ativa a aprendizagem, 

uma vez que “não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, na ação-

reflexão” (FREIRE, 2005, p. 90). 

Parece-me que alfabetizar com histórias – prática desenvolvida nas seis salas 

– demonstra que as professoras estão certas de que, para avançar em suas 

produções individuais, as crianças necessitam de modelos – para recorrer aos fatos 

que já conhecem – e de apoio em suas próprias produções, pois é difícil criar algo 

do nada. Assim, amplia-se a capacidade de ousar e criar seus próprios textos.  

            Em relação ao trabalho com os contos na alfabetização, diz a professora 

Marta: 

 

Para mim, o conto é o alimento necessário no processo de 
alfabetização que dá ao imaginário infantil a possibilidade 
da criança fantasiar e ao mesmo tempo compreender uma 
narrativa. O momento de escrever com autonomia 
acontece de forma natural e espontânea. Muitas crianças 
viajam... Não perdem nenhum detalhe na reescrita.      

         
 

 
A ênfase nos contos de fadas pela professora acontece pelo fato de 

considerar que a produção de textos, tanto oral como escrito, torna-se uma tarefa 

muito difícil para as crianças, por se tratar de uma atividade linguística bastante 

abstrata, que consiste em demonstrar uma situação fictícia através da linguagem, 

principalmente quando a experiência linguística que possuem está limitada à sua 

vivência.  
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A tentativa das professoras é ampliar o repertório de textos, pois já 

assimilaram em suas experiências anteriores - e por conhecimentos das teorias - 

que as crianças recorrem a fatos do cotidiano com frases relacionadas a sua 

vivência de forma descontextualizada quando não possuem um ambiente rico em 

leituras de histórias infantis, manuseio de livros e estímulo à produção oral de textos 

– realidade sociocultural com que se deparam na região periférica em que 

trabalham: 

 

 (...) é através da “narração de contos que as crianças começam a 
seguir o fio argumental da narração, a memorizar os começos e os 
fins”. (...) “É por esse motivo também que [as crianças] querem os 
contos explicados sempre da mesma maneira”. (...) “Todos esses 
aspectos ajudam as crianças a serem capazes de narrar por si sós as 
histórias e, mais para frente, facilitam-lhes a escrita.” (TEBEROSKY in 
CARDOSO, 1989, p. 85)  

 
 

Nessas práticas pude perceber que as professoras são capazes de reinventar 

e sistematizar formas criativas de intervir e envolver seus alunos para chegar a bons 

resultados na alfabetização. São estratégias de ensino que resultam em práticas 

bem-sucedidas que ficam, muitas vezes, no espaço da sala de aula. São ações 

pedagógicas que favorecem o “diálogo entre o ensino e a aprendizagem” de que nos 

fala Weisz (2002).  

Mas nem tudo também são flores. Presenciei momentos conflituosos entre 

algumas crianças em sala de aula durante o processo ensino-aprendizagem, 

conflitos nos quais as professoras lançaram mão de diálogos, de retomada dos 

combinados afixados no mural da sala, elaborados pelos alunos no início do ano 

letivo para boa convivência, e de possível conversa com os pais. Esses combinados 

são discutidos sempre que há necessidade, ou seja, quando surgem imprevistos 

conflituosos para que possam interpretá-los. Isso acontece devido às condições 

reais da turma e a progressos nas aprendizagens. Mas nada é gratuito: 

 

O trabalho na sala de aula, na presença dos alunos, exige uma 
variedade de habilidades e competências. A gestão da classe 
exige a capacidade de implantar um sistema de regras sociais 
normativas e de fazer com que sejam respeitadas, graças a um 
trabalho complexo de interações com os alunos que prossegue 
durante todo o ano letivo. (TARDIF, 2007, p. 264) 
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 As salas de aula possuem em média de 33 a 36 alunos e, embora as 

professoras estejam atentas à melhor forma de envolver a todos no processo com a 

preocupação de despertar o interesse dos alunos, em alguns momentos ocorre a 

falta de concentração de algumas crianças. As professoras se mostram atentas 

também a esse fato: nesses momentos procuram mudar o foco da atividade para 

outras que elas sintam capazes de realizar sozinhas, mais voltadas ao seu interesse 

ou, ainda, reagrupando-as de forma que outra criança possa ajudar durante a 

realização da atividade enquanto a professora conduz a aula.  

O que foi possível perceber é que a falta de interesse sempre está 

relacionada a algo que a criança não é capaz de realizar com autonomia: o elevado 

número de alunos na classe dificulta a permanência da professora com os mesmos 

alunos (grupo). Mesmo diante dessas dificuldades, nenhuma criança fica excluída, 

todas têm algo a resolver.  

Um dado significativo na observação das seis salas de alfabetização é que as 

professoras quase não utilizam folhas soltas, “xerocadas” ou mimeografadas: o 

registro das atividades acontece frequentemente no caderno. Algumas atividades 

“xerocadas” (textos, parlendas, adivinhas, músicas...) são coladas no próprio 

caderno para, a seguir, serem desenvolvidas as atividades a elas referentes. A 

lousa, na maioria das vezes, é explorada para tirar dúvidas das crianças ou para a 

produção coletiva, e nota-se ausência do ato de copiar textos prontos. Isso acontece 

porque as professoras colocam desafios para as crianças resolver. Assim, as 

crianças podem ser autoras do que é proposto (lista, bilhete, reescrita, acróstico, 

anúncios, produção dos próprios textos, convites...). As professoras acreditam e 

enriquecem o “saber-fazer” pedagógico, tendo como foco a afirmação de que: é 

escrevendo que a criança aprende a escrever e é lendo que a criança aprende a ler.  

 

 

 

4.4 DIFERENTES SABERES DOS ALUNOS: COMO LIDAR COM E LES 
 

 

             Há vários momentos da prática pedagógica em que o professor se utiliza de 

saberes construídos como resultado de vivências e experiências em sua jornada 

profissional ou no campo acadêmico, porém, também há alguns momentos na 
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atividade cotidiana em que tais saberes se mostram insuficientes ou inadequados e 

desafiam os educadores a encontrar alternativas, a ter uma atividade criadora que 

corresponda aos seus anseios, necessidades e desejos na ação pedagógica. 

  Evidenciam-se, também, na prática alfabetizadora, momentos de reflexão 

das professoras sobre aqueles alunos para quem os recursos pedagógicos adotados 

se esgotaram. Elas observam a necessidade de novas ações para nortear a sua 

prática, para que não aconteça a exclusão de algumas crianças no próprio espaço 

da sala de aula. Trata-se de crianças que, estimuladas e com intervenções 

constantes durante os dois primeiros anos de escolaridade básica, ainda não faz uso 

convencional da escrita. Como é o caso de alguns alunos da professora 

alfabetizadora Mariana, que, exclusivamente, neste ano letivo (2008), atua com 

terceira série do ensino fundamental (primeiro ciclo). Sua preocupação, no primeiro 

semestre, envolveu 13 alunos que ainda não faziam uso convencional de leitura e de 

escrita.  Dos 13 alunos, 11 já estavam silábico-alfabéticos no mês de abril. Duas 

crianças, foco deste estudo – que chamarei pelos nomes fictícios de Marcos e Marli 

–, tiveram o processo mais demorado. Marcos (hostil com os colegas) e Marli 

(introvertida), ambos com 9 anos de idade, foram causa de conflitos para a 

professora quando ela sentiu a necessidade de ressiginificar os recursos já 

utilizados:   

Na primeira reunião de pais do ano letivo, a mãe de Marcos não estava 

presente, mas a mãe de Marli, demonstrando preocupação, disse: “Marli ainda não 

sabe ler, só conhece algumas letras e escreve o nome quando copia”. 

Na primeira sondagem7 que a professora Mariana realizou com Marli e 

Marcos foi possível perceber que eles ainda não possuem limites de quantidades de 

letras na escrita das palavras. Embora apresentem um bom repertório de letras 

(variedade), não estabelecem relação entre escrita e a fala e realizam leitura global.  

                                                
7  Foram selecionadas três sondagens dos alunos Marli e Marcos para essa pesquisa. Porém, as 
sondagens foram realizadas quinzenalmente. 
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      Marli (sondagem em 20/02/2008)                             Marcos (sondagem 20/02/2008)  

                                        

  A professora leva em conta as hipóteses de escrita das crianças, pois são 

elas que dão “pistas”, que favorecem o planejamento de boas intervenções e 

situações de aprendizagem. Providenciou uma sequência de atividades voltadas às 

dificuldades dos dois alunos (Marli e Marcos), que incluía também a leitura e o 

manuseio de livros infantis fornecidos pela escola. Durante as aulas eles realizavam 

atividades voltadas às suas necessidades, com intervenções da professora. Na 

expectativa de as crianças realizarem bem a tarefa solicitada, a professora Mariana 

sempre dialogava com Marli e Marcos para se certificar de que realmente eles 

tinham entendido o enunciado da atividade, uma vez que, ter essa clareza do que 

fazer estimula a criança a realizar a tarefa como um desafio pessoal.   

A utilização de letras móveis e banco de palavras foram constantes nas 

intervenções da professora, durante todo o processo. A professora conduzia a rotina 

de trabalho, com os demais alunos, com eficiência e, quando não podia acompanhar 

as atividades de Marcos e Marli, solicitava a alguma criança que os ajudassem.  
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      Marli (sondagem em 15/04/2008)                               Marcos (sondagem em 15/04/2008) 

Marli e Marcos apresentaram avanços significativos na escrita de palavras. 

Começam a estabelecer relação entre a escrita e a fala. Controlam a quantidade de 

letras, pois atribuem uma letra para cada sílaba (consoante ou vogal) com valor 

sonoro. A professora sabia que as crianças tinham, ainda, um longo caminho a 

percorrer na construção da escrita e, para que evoluíssem, seu papel seria 

fundamental nas intervenções e nas organizações de situações de aprendizagem. 

Os demais alunos já haviam apresentado progressos significativos e 

acompanhavam o processo de ensino-aprendizagem superando suas dificuldades 

com poucas intervenções e com a ajuda dos colegas. A professora Mariana 

comenta: “Com todos os recursos e intervenções que ofereci à Marli e ao Marcos, 

pouco avançaram”, o que aponta para sua postura de professora reflexiva, 

demonstrando respeito à criança e preocupação de se evitar procedimentos que 

possam inibir a curiosidade dos alunos. Por acreditar na criança e em sua 

capacidade de aprender, seu esforço estava centrado em não deixar que as  

crianças acumulassem dúvidas, pois isso poderia causar falta de parâmetros para 

uma mediação.  

            Conhecedora dos seus educandos, a professora Mariana observou algumas 

situações em sala de aula em relação a Marli e Marcos quando solicitava atividades 

individuais, que relata durante a entrevista intensiva: 
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A criança percebe quando a sua aprendizagem é inferior à 
da classe, o que pode resultar em baixa autoestima e falta 
de interesse. É nítido o estado de vergonha da Marli 
quando peço produção individual. Isso não acontece com o 
Marcos. Sinto que é o momento de experimentar de tudo. 
Algumas coisas resultam, outras não. O importante é a 
variedade de recursos, improvisar e até ter atividades 
formais, como famílias silábicas para consultar.  

                                                           (Professora Mariana) 

Dessa forma, a professora Mariana mostra-se “sintonizada” com as 

necessidades de Marli e Marcos. Acreditando em suas capacidades, preparou uma 

folha de pesquisa com desenhos que iniciavam com as letras do alfabeto, seguido 

das famílias silábicas. Em seguida solicitou a produção de uma lista de animais. 

Todas as vezes que Marli e Marcos recorriam à professora para realizar a escrita 

correta, ela solicitava que utilizassem a folha como pesquisa, seguida das letras 

móveis. Foram necessárias algumas intervenções para o entendimento de como 

realizar a pesquisa, porém, alguns dias depois, já não havia necessidade de realizá-

la: Marli e Marcos já escreviam palavras do seu contexto com uma certa autonomia. 

Nesse momento de descoberta e interesse das crianças, a professora coloca 

desafios para elas resolverem, sempre com produção própria (listagens, cruzadinha, 

bilhetes, produção de textos, reescritas...) e com intervenções dela ou de uma 

criança que lê e escreve convencionalmente.  

           

 Marli (sondagem 06/08/2008)                                                 Marcos (sondagem 06/08/2008) 
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             Marli e Marcos apresentam-se alfabéticos e, durante o desenvolvimento das 

atividades desafiadoras que propõe às crianças, a professora instiga com 

questionamentos e intervenções, mostrando que é possível criar um novo sistema 

de necessidades que supere as atuais necessidades dos educandos. Como 

aconteceu nas intervenções durante a produção de um bilhete, em que registrei um 

diálogo constante entre a professora e a aluna Marli no intuito de estimular a 

reflexão no momento em que ela passa por conflitos na produção escrita. Marli 

pergunta: “Escrevi certo o nome de Chapeuzinho Vermelho, que vai receber o 

bilhete?”. E a professora responde: “Isso mesmo! O que gostaria de escrever a 

Chapeuzinho Vermelho? Que perigo a menina corre na floresta?” 

Nesse momento Marli fica pensativa, recorre aos conhecimentos da história e 

diz: “Vou escrever que o lobo está no meio do caminho para pegar a cesta de doces 

e que ela tem que ter muito cuidado”. 

A professora conhece a hipótese de escrita que se encontra Marli: alfabética. 

O desafio agora é fazer com que a aluna se dê conta dos dois eixos: linguagem de 

uso social e sistema de escrita (código). Sendo assim, a professora direciona a 

intenção da criança na produção do bilhete, sempre questionando: “O que mais você 

pode escrever? Leia e verifique se compreende a mensagem que você tentou 

passar”. A criança lê e, em seguida, diz: “Tem que mandar um beijo e assinar para 

ela saber que fui eu que mandei?”. Nesse momento, a professora aprova a ideia 

com elogios, pois sabe que Marli já conhece muito sobre o gênero bilhete. 

Questionando, a professora desafia Marli a ampliar seu pensamento e a 

acreditar na sua capacidade, no intuito de manter elevados os motivos para 

aprender. Para Woods (1995, p. 140), 

Por vezes no ensino ocorrem verdadeiros progressos. Num instante, 
aparentemente, a aprendizagem do aluno alcança um importante 
avanço, assistindo-se à libertação de um bloqueio particularmente 
intransigente ou a uma transformação na atitude e motivação. Embora 
muitos factores contribuam para este efeito, o ensino criativo pode ser 
uma das forças motrizes.  
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No mês de setembro de 2008, retornei à escola para realizar uma nova 

sondagem com Marli e Marcos. A professora Mariana estava trabalhando com o 

gênero fábulas e, no momento, a discussão e a interação com os alunos versavam 

sobre “A raposa e as uvas”. Em seguida foi solicitada a reescrita: 

 

   

                      Marli (setembro/2008)                                                       Marcos (setembro/2008) 

Numa conversa informal com Marli, perguntei se havia dito à mãe que já 

estava lendo e escrevendo. Marli timidamente respondeu: “Minha mãe disse que já 

passou da hora de eu ler ” [...].   

Quanto a Marcos, não conheci seus pais, mas presenciei reação do professor 

de Artes que o acompanhou durante os dois primeiros anos de escolaridade, quando 

o menino entrou na sala de aula e disse: “Eu sou importante, já sei ler!”. 

Entusiasmado, o professor de Artes solicitou que fizesse a leitura do trecho de um 

texto que já estava escrito na lousa e Marcos leu fluentemente. Então, o professor 

pediu que todos os colegas o aplaudissem, comentando: “Pessoal, o Marcos só 

fazia garatuja, só rabiscava assim (rabiscou a lousa). Estou arrepiado de alegria!” 
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O acreditar na capacidade de aprender das crianças para as professoras é a 

melhor forma de elevar a confiança em si mesmas, como esclarece Weisz (2002, p. 

107): 

(...) os alunos sentem quando não acreditamos que podem superar 
suas dificuldades, mesmo que digamos o contrário – esse é um 
território em que não é o discurso que manda, mas a crença que nos 
orienta. Não há prejuízo maior para alunos com mau desempenho do 
que professores descrentes de sua capacidade: isso reforça a imagem 
de fracassados que, certamente, eles já cultivam. Reforça também, 
para todos do grupo, uma imagem negativa desses alunos, e não é 
difícil prever as consequências desastrosas para o convívio na classe. 
 

A motivação desperta na criança o desejo de aprender, que pode vir de várias 

razões: gostar do assunto ou satisfazer a curiosidade e manifestar uma atitude 

positiva. No processo de alfabetização ou de qualquer ensino, uma das principais 

tarefas das professoras é provocar o interesse e o envolvimento dos alunos no 

assunto em questão, mesmo quando eles não estão interessados. 

 Embora o professor não seja totalmente responsável pela motivação do 

aluno, pois a real motivação é individual – “nada nem ninguém pode forçar um aluno 

a aprender se ele mesmo não se empenhar no processo de aprendizagem” 

(TARDIF, 2007, p. 132) –, o que pode levar muitos professores a não se sentirem 

responsáveis pelo fracasso escolar de determinados alunos no processo ensino-

aprendizagem; porém, nunca observei na atuação das professoras alfabetizadoras 

distanciamento do processo em relação a esses alunos. Pelo contrário: as 

professoras alfabetizadoras demonstram em suas práticas que podem influenciar os 

alunos com seu comportamento, sua dedicação, seu entusiasmo, seu compromisso 

e sua seriedade. Estão sempre confiantes de que seus alunos podem nelas se 

inspirar. Nesse sentido, comenta a professora colaboradora: 

Acredito que alfabetizar é uma arte e que, portanto, exige 
muitos nuances colorido e enriquecedores Como me 
preocupo bastante com o aspecto emocional dos alunos, 
tenho sempre que buscar sorrisos nos seus lábios e assim 
motivá-los a aprender. Preocupa-me também as crianças 
com dificuldades de aprendizagem e, assim, lanço mão de 
quaisquer recursos que considero viáveis para um avanço 
na aprendizagem delas. Alfabetizar é tão importante como 
respirar. Nada me proporciona maior alegria do que ver 
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uma criança lendo através de minhas mãos. Lanço mão de 
tudo para alfabetizar: recorte de palavras, famílias 
silábicas, parlendas, músicas, histórias, cartas, bilhetes... 
Atualmente, com o avanço tecnológico, algumas práticas 
podem ser amparadas com o uso do computador. Apesar 
de ser “analfabeta digital”, considero o computador um 
importante aliado do professor, pois o aluno visualiza o que 
escreve (uso do Word), fica bem mais fácil e produtivo 
intervir nesse processo, principalmente para o aluno que 
apresenta maiores dificuldades.    
                                                                 (Professora Maria) 

É possível perceber o ato de proporcionar ao educando condições de 

ultrapassar seus limites, dando-lhe oportunidades com intervenções qualificadas 

para chegar à compreensão da leitura e da escrita quando ele se encontra em 

defasagem, oferecendo atividades envolventes e do seu interesse (jogos, leitura de 

obras infantis, textos diversificados, produção de textos, desafios, quebra-cabeças).  

As professoras demonstram que é necessário manter as crianças motivadas 

durante o processo, pois acreditam que é dessa forma que se evita “forçar” a realizar 

suas tarefas. Para Lerner (2002), é importante considerar as diferentes ações dos 

alunos em relação a “conceitualizações e estratégias” e oferecer situações 

estimuladoras – atividades e recursos – para que eles participem ativamente da 

construção do saber: 

Para o professor, isso significa aceitar que nem todos os seus alunos 
aprenderão no mesmo momento, nem entenderão da mesma maneira 
o que ele trata de lhes ensinar. Significa reconhecer a necessidade de 
levar em conta as diferenças entre as conceitualizações e estratégias 
postas em ação por seus alunos e buscar formas de ajudá-los a 
reconstruir progressivamente o saber que trata de lhes comunicar... 
(LERNER, 2002, p. 112)  

 

Isso possibilita dizer que a aprendizagem, quando mediada coerentemente, 

proporciona à criança uma reconstrução de conceito, de maneira significativa e 

contextualizada. 

           Em diálogo com as seis professoras foi possível perceber que, pelos anos de 

dedicação à alfabetização, demonstram preocupação com as crianças que não 

compreendem a função social da escrita – antes mesmo do início do ano letivo – e o 
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principal objetivo ao planejar ocorre na busca de alternativas para que a criança não 

acumule dúvidas, ou seja, estão sempre preocupadas em contemplar as dúvidas e 

as necessidades individuais: 

 

Sou curiosa, pesquiso tudo que acho válido no processo 
de alfabetização e procuro aplicar do meu modo e do jeito 
que meu aluno precisa, porque costumo conhecer cada 
criança. Já nos primeiros dias de aula investigo o que a 
criança pensa sobre a escrita e o que já sabe e tento 
envolvê-la no processo mesmo sabendo de suas reais 
dificuldades. Planejo atividades com objetivos diferentes 
por estarem em hipóteses também diferentes, mas de uma 
coisa fique certa: nenhuma criança fica excluída do 
processo durante a minha aula e não importa o grau de 
dificuldade. Isso não é fácil de fazer, requer muita 
habilidade e desgaste. No final do período, sinto-me 
satisfeita com os resultados, porém muito cansada.  
 
                                                                (Professora Marta) 

 

Percebo que lidar com a diversidade de saberes requer habilidade por parte 

das professoras – que recorrem a experiências anteriores –, não só pelo desafio de 

tentar equalizar as diferenças como também pelo fato de lidar com salas numerosas, 

o que torna árduo o trabalho:  

No primeiro semestre fico centralizada nas dificuldades 
individuais, intervenção constante às crianças com 
dificuldades, e nunca deixo aluno fora do processo. Isso 
causa um desgaste muito grande, porque a qualidade do 
trabalho tem que estar atendendo as diferenças e 35 ou 40 
alunos na sala não é nada fácil. Quando percebo que 
alguns alunos não compreendem a função social da 
escrita, passo a tê-los como foco do processo, com 
atividades direcionadas ao avanço com atenção individual 
para que reflitam sobre a escrita. No segundo semestre, 
eles possuem maior autonomia na escrita e na leitura e o 
processo de construção fica bem mais fácil e gratificante. 
Gratificante porque começo a refletir, observando as 
sondagens que realizo mensalmente sobre o que o aluno 
realizava no início do ano, e o que já consegue construir. 
Isso é maravilhoso.     

                  (Professora Marlene) 
 

Pude observar que as atividades desenvolvidas nas seis salas de 

alfabetização contemplam todos os alunos da classe, porém com objetivos 
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diferentes. Os alunos alfabéticos que possuem autonomia realizam as atividades 

com discussão em dupla, pois reconhecem a intenção das professoras, se 

identificam com elas e aprendem eles mesmos a delinear seus próprios objetivos, 

enquanto a atenção das professoras é direcionada aos alunos que ainda não 

escrevem convencionalmente.  

O trabalho desenvolvido com o conto “Chapeuzinho Vermelho”, pela 

professora Marlete, teve início com a roda de história e o filme na sala de vídeo. A 

discussão sobre o filme ocorreu na área verde externa que a escola possui. Foram 

levantadas as possibilidades de Chapeuzinho Vermelho não ter sido enganada pelo 

Lobo, a profissão dos pais dela, frutas e animais encontrados na floresta, pratos que 

a vovó e a mamãe preparavam. Deram a ideia de realizar um teatro sobre o conto. 

Ao retornarem para a sala de aula, dividiram-se em grupos e fizeram 

desenhos em quadrinhos com as principais partes do filme, juntamente com o 

diálogo que já era conhecido por eles. Direcionado pela professora, cada grupo 

promoveu a apresentação do teatro à classe. 

           Desenho em quadrinho. (foto: ANTONELLI, Maria Matilde, 2008)8 

                                                
8 Trabalho em grupo registrado em cartolina. A redução dificulta a leitura do diálogo, que segue: O 
encontro de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo: Chapeuzinho estava indo pelo caminho que sua mãe 
ensinou quando o Lobo chegou: __Onde vai linda menina? ___Eu vou a casa da minha vovó que 
está muito doente. ___Onde é a casa da sua vovó linda menina? ___É perto do bosque! __ Como é a 
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Dessa forma, a professora Marlete coordena, organiza, dialoga com as 

crianças e aproveita a curiosidade delas para desenvolver boas situações de 

aprendizagem. A professora participa e, ao mesmo tempo, é conduzida pelas ideias 

e motivações das crianças. 

O que a proposta pedagógica tem como eixo é a problematização 

demonstrada na capacidade de assumir riscos, de vivenciar situações desafiadoras.  

Pude observar, nas seis salas, que os alunos são convidados a indagar se eles 

entenderam sobre o assunto que está sendo exposto ou sobre a comanda da 

atividade proposta. Nesse caso, em especial, na dinâmica da sala de aula, com as 

atividades desenvolvidas sobre o conto “Chapeuzinho Vermelho”, são os alunos que 

indagam e organizam as situações de aprendizagem de acordo com as suas 

curiosidades. O que fica evidente é a motivação interna dos alunos provocada pelos 

desafios externos apresentados pela professora. As listas de frutas e de animais 

comentadas pelas crianças na área verde externa da escola foi solicitada pela 

professora como lição de casa.   

 No dia seguinte a professora organizou um painel com as listas de animais e 

das frutas que Chapeuzinho Vermelho encontrou na floresta, e tanto os alunos que 

escrevem convencionalmente quanto os que ainda não escrevem 

convencionalmente realizaram a tarefa proposta. Em seguida, a professora 

aproveitou o clima de envolvimento das crianças a respeito da história para dar 

sequência à atividade do dia, comentando: 

Agora vocês já conhecem a história “Chapeuzinho 
Vermelho”. Já realizaram a reescrita em quadrinhos do 
diálogo da menina e o lobo. Nossa! Vocês capricharam 
nas listas! Quantos tipos de frutas Chapeuzinho Vermelho 
colheu! Quantos animais ela encontrou na floresta! Ficou 
muito bom! O teatro também ficou maravilhoso! Agora 
chegou a hora de vocês conhecerem a música também 
intitulada “Chapeuzinho Vermelho”. 

No momento que a professora anuncia a música, as crianças aplaudem com 

entusiasmo. Primeiro a professora escreve a letra da música na lousa e as crianças 

leem e cantam coletivamente. No segundo momento ouvem a música em CD e 

                                                                                                                                                   
casa da sua vovó linda menina? ___ Ela é laranja, azul e as janelas são verdes. ___ Porque não leva 
flores também linda menina? ___ Onde eu arrumo flores meu senhor? ___ Por aqui linda menina! 
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cantam atentando para a escrita na lousa enquanto a professora acompanha com o 

uso de uma régua. Isso acontece para que a criança faça o ajuste do falado ao 

escrito. A professora solicita que uma das crianças venha à lousa e aponte a música 

enquanto todos leem e cantam. No terceiro momento a professora apaga a letra da 

música da lousa e anuncia que em um determinado momento a música irá parar e a 

partir de onde parar, eles terão a tarefa de continuar a escrita da música (no 

caderno), que já sabem de cor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Música: Chapeuzinho Vermelho. (foto: ANTONELLI, Maria Matilde, 2008). 

Na atividade, a criança encontra-se na hipótese de escrita alfabética. 

Questionei quanto a letra “e” no início da música registrada com letra minúscula, 

pois houve preocupação da professora na comanda antes de iniciar a produção. A 

criança respondeu com firmeza: “Aqui não é o começo da música, ela já tinha 

começado, então eu não podia usar letra maiúscula”.   

Observei que é preocupação constante da professora realizar mediações e 

atentar para que a criança desenvolva o hábito de refletir sobre a escrita buscando 

se conscientizar de que ela é capaz de resolver a tarefa sozinha, bem como, é sua 

preocupação descobrir o que a criança ainda não sabe.  

As professoras compreendem também que a criança, embora alfabética, 

ainda não formou seu “dicionário mental”, ou seja, ainda não sabe como a norma é 

regulamentada – há sons parecidos que se escrevem com letras diferentes. Sempre 
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acontecem dúvidas em relação a que letra usar, que são esclarecidas 

individualmente (pedindo para refazer) ou coletivamente (explicações na lousa). Os 

desafios são proporcionados à heterogeneidade que a sala de aula apresenta com 

estratégias que contemplam a todos. Os alunos que se encontram em hipótese de 

escrita alfabética realizam a escrita da música com autonomia.      

Com os alunos em nível de escrita “silábica” e “pré-silábica”, a professora 

realiza intervenções que promovem a reflexão solicitando apenas o refrão da música 

ou o título. Organizados em dupla e sempre utilizando letras móveis, a professora 

conduz a atividade com questionamentos durante a produção da música: Que letra 

começa? Quantas letras você utilizou? Falta alguma letra? Que letra termina? Leia o 

que você escreveu, está faltando alguma letra? Isso ocorre porque a professora 

sabe que a criança que se encontra no nível de escrita silábica terá um longo 

caminho reflexivo a percorrer para chegar à escrita convencional. Ela está ciente de 

que, na sala de aula, cada criança tem a sua personalidade e, como há diversos 

fatores envolvidos, há necessidade de maior aproximação para encorajar seus atos 

a favor da aprendizagem individual ou coletiva.        

Quando essas intervenções não são suficientes para algumas crianças, a 

professora retoma a atividade, como observei em um momento entre a professora 

Marlete e uma criança em nível de escrita silábico (com valor sonoro). Olhando firme 

nos olhos da criança, ela sugere recomeçar o trecho da música: “Pela estrada a 

fora... Que letra começa?” A criança ganha a confiança e o encorajamento, reflete e 

arrisca apontando para a letra móvel “p” e “l”.  

Esse encorajamento é evidente no olhar da criança que reflete e arrisca na 

busca de construir a escrita convencional fazendo indagações à professora: “É essa 

“p”? E essa “l”? São indagações pessoais e ainda em conflitos, ou seja, próprias do 

pensamento da criança em construção. 

As crianças sentem-se motivadas quando suas qualidades são apreciadas 

coerentemente pelo professor, reforçando sua capacidade de aprender, o que 

resulta na confiança e aguça a busca pelo saber – não de forma imposta.   
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Outro ponto significativo é que as professoras mostram, com consideração e 

exemplos, que o conteúdo é útil em qualquer situação da vida da criança, porém, 

sabemos que é o retorno do aluno com suas reflexões sobre o objeto do 

conhecimento que proporcionará condições de uma aprendizagem e intervenções 

bem-sucedidas:  

Faço uma sondagem inicial e logo sistematizo o que 
considero significativo para as crianças. Primeiro as duplas 
produtivas para que eu possa intervir mais diretamente nos 
alunos com maior necessidade. Começo pelo alfabeto, 
depois uma música e um jogo que criei para atingir as 
diferenças individuais juntamente com listagens, leitura de 
livros infantis. Depois que internalizam essas atividades, 
abre-se o leque de possibilidades para introduzir a 
produção escrita de diversos gêneros e, com isso, fica fácil 
intervir, pois somente algumas crianças ficam 
necessitando de atendimento individual. Faço questão de 
que nenhuma criança fique fora do processo, porém é 
árduo no começo do ano letivo. Depois de uns quatro 
meses é que começam os resultados e conquistas.   
           
                                                             (Professora Mariana) 

Considerando os três elementos integrantes − as professoras, os alunos e a 

situação criada pela interação −, as alfabetizadoras oferecem aos educandos as 

possibilidades para ajustar situações que beneficiam o desenvolvimento de um 

processo de construção de conhecimento comum. As professoras se deparam 

constantemente com conflitos inesperados entre as crianças, quando é necessário 

posicionamento firme e exigente de retomada de combinados na lida com a 

diversidade para encontrar formas alternativas de amenizar e retomar o processo.  

 

4.5 SABERES DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS BEM-SUC EDIDAS 

 

Não poderia encerrar este capítulo sem retomar a questão que o intitula:     

“Quem são as seis professoras alfabetizadoras bem-sucedidas?”.   
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As seis professoras bem-sucedidas são alfabetizadoras que atuam com 

liberdade e descobrem formas criativas e inovadoras no espaço da sala de 

aula, fazendo desse local um significativo espaço de formação professor/aluno. O 

acreditar na capacidade da criança; o diálogo que estabelecem com os saberes na 

experiência em sua longa trajetória profissional e em ações, vivências, formação 

continuada, parcerias; os profissionais com os quais estabelecem trocas; as crianças 

com quem convivem no espaço da sala de aula e os materiais pedagógicos ou de 

pesquisas permitem a essas professoras reorganizar os saberes, buscar novos 

conhecimentos e descobrir formas criativas que resultam na qualidade das 

intervenções que contemplam os diferentes saberes. Com esses atributos, tornam-

se autoras de seu saber-fazer. 

O acreditar na capacidade das crianças sem questionar o meio social em que 

elas vivem fica evidente na motivação que as professoras demonstram no cotidiano 

da sala de aula, oferecendo às crianças textos “verdadeiros”, autênticos – sem 

facilitar –, vendo-as como seres capazes. É nesse sentido que o trabalho das 

professoras alfabetizadoras adquire uma dimensão maior, porque elas constroem o 

conhecimento com crianças que cresceram em ambientes em que a escrita não é 

constante no seu cotidiano. 

 Durante as entrevistas, as professoras revelam que se apoiam em um saber 

construído ao longo das trajetórias profissionais, demonstrado no prazer pelo que 

fazem, quando dizem: “São longos anos de experiência!”, “O fazer flui”, “as crianças 

constroem e eu me realizo”, “Se não consigo envolver todos os alunos, reflito sobre 

minha ação”. 

 

A partir dessas constatações, ouso propor uma síntese esquemática de 

saberes identificados na prática pedagógica das seis professoras alfabetizadoras 

bem-sucedidas que tiveram seu início de carreira no momento em que ocorria, 

também, a implantação do Ciclo Básico (1983) e que participaram do processo de 

formação continuada em situações inovadoras: 
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            Ciente de que, em síntese, irei repetir o que foi dito anteriormente, procurarei 

explicar os eixos definidos na representação esquemática acima: “Os saberes 

identificados na prática pedagógica das seis professoras alfabetizadoras bem-

sucedidas”.  

             Os saberes experienciais das professoras envolvem as vivências, o 

conhecimento teórico e a formação continuada, que determinam uma visão de 

criança inteligente e capaz em permanente interação. O espaço da sala de aula é 

dividido em cooperação e interação a partir de atividades problematizadoras que 

contemplam os diferentes saberes dos alunos numa perspectiva curricular informada 

de novas maneiras de fazer o processo de alfabetização. 

 As professoras alfabetizadoras bem-sucedidas revelam um saber cultivado, 

construído e reconstruído ao longo de suas vivências em diferentes contextos 

históricos. São protagonistas de sua história, com suas experiências ao longo da 

vida, da escolha profissional, da formação inicial como educadoras, da formação 

acadêmica e continuada. Além de dispor de um sistema cognitivo, de acordo com 

Os saberes 
identificados na 

prática pedagógica 
das seis professoras 
alfabetizadoras bem-
sucedidas  revelam: 

Uma nova maneira de 
organizar o “espaço” da 
sala de aula: 
-  Ensino em grupos 
-  Propostas de atividades 

problematizadoras e 
desafiadoras 

-  Ênfase na Ação/Reflexão/Ação 
(as dúvidas não são 
acumuladas) 

-  Coerência da prática 
social/didática  

-  Ressignificação das práticas  
-  Construção de regras e  

combinados 
-  Intervenções 
-  Exemplos próximos do cotidiano 

Ações que demonstram 
uma crença no aprender da 
criança : 
-  Respeito ao nível de 

desenvolvimento da criança 
-  Propostas motivadoras, 

desafiadoras, reflexivas 
-  Valorização de parcerias 

assimétricas na constituição de 
grupos 

-  Intervenções qualificadas em 
momentos específicos 

-  Inclusão social 

Uma perspectiva 
curricular informada 
por:  
-  Diferentes gêneros textuais 
-  Formação de leitores e não 

decifradores (ênfase na 
participação em bibliotecas 
de classe e da escola) 

-  Leitura diária (circulação de 
livros e textos entre 
professor e aluno; alunos 
entre si) 

-  Amplo repertório de textos 
-  Planejamento e tempo 

flexíveis 
 

Uma visão de c riança 
em permanente 
interação : 
- Inteligente 
- Capaz  
- Curiosa, que opina e lidera 
- Pesquisadora 
- Observadora 
- Autora 
- Solidária 
- Empática 
- Sincera 
- Construtora de saberes 

Saberes experienciais que 
envolvem: 
 
- Formação continuada 
- Vivencias em diferentes 

contextos 
- Amplo conhecimento teórico 
- Prazer pela atividade docente 
- Trabalho em parceria 
- Processos de ação/reflexão no 

cotidiano escolar. 
-  Postura exigente e firme 
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Tardif: “Um professor tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um 

corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e seus 

pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem” 

(2007, p. 265). As professoras assinalam, também, as relações permeadas de 

admiração pelos antigos mestres e identificam neles alguns atributos que 

influenciam nas condições para mediar o fazer cotidiano, corroborando as palavras 

de Ronca: “Os mestres modelos são (...) aqueles que vão atuar como referência, de 

apoio, de ancoragem, para novas buscas, propostas e intervenções” (RONCA, 2007, 

p. 124). Tal influência se confirma, também, nas investigações de Cunha (1989) 

sobre o “O bom professor e sua prática”. A autora aponta que “os professores 

tendem a repetir práticas de pessoas que admiram” (p. 95). 

            As professoras não idealizam crianças perfeitas, mas as veem como seres 

humanos, inteligentes, únicos e singulares, construindo conhecimentos no contexto 

em que se inserem, com capacidades de conquistas. Essas crianças são também 

pesquisadoras que interagem no contexto social e cultural, sendo solidárias e 

sinceras, capazes de empatia. “O fato de acreditar que os alunos pensam, do que 

são capazes, é fundamental para que eles progridam, (...) leva a respeitá-los e 

apoiá-los.” (WEISZ, 2002, p. 45) 

             A sala de aula é um espaço de prazer e aprendizado, o que não quer dizer 

ausência de conflitos, por isso as professoras são firmes e exigentes. Numa ação 

democrática, constroem regras e combinados para proporcionar um clima favorável 

ao aprendizado. Estão sempre atentas à participação e ao envolvimento das 

crianças e também a possíveis desinteresses, sempre com a preocupação de que 

nenhum aluno fique excluído do processo – todos têm algo a resolver. “Faço 

questão de que nenhuma criança fique fora do processo!” significa dizer que cada 

professora procura tornar a escola um espaço de inclusão social, de respeito às 

diferenças em busca da igualdade de oportunidade do saber a todos os seus alunos. 

Paulo Freire nos fala lindamente sobre isso: “Saber que devo respeito à autonomia e 

à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este 

saber” (1996, p. 61). 

            As professoras sempre estão atentas ao conhecimento individual: as 

crianças são convidadas a participar, trabalhar em grupo ou dupla, refletir sobre os 
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constantes desafios a resolver. Os exemplos que as professoras dão estão muito 

próximos do cotidiano dos educandos na preocupação de atender aos 

conhecimentos individuais, pois, “embora [...] trabalhem em grupos de alunos, 

devem atingir os indivíduos que os compõem, pois são indivíduos que aprendem” 

(TARDIF, 2007, p. 267). Há coerência entre prática social de leitura e escrita com as 

ações pedagógicas. Elas se preocupam com a circulação de informações no espaço 

da sala de aula. Ressignificam a prática com atividades que promovem a reflexão da 

criança sobre “o que” escreve e “para que” escreve. As intervenções são adequadas 

às dificuldades dos alunos e produtivas, planejadas no intuito de promover o avanço 

nas hipóteses de escrita sempre com cuidado para não acumular dúvidas na 

criança, ou seja, oferecem um ensino que contemple a dúvida e a necessidade das 

crianças em sua singularidade. As professoras pesquisam nos próprios alunos o que 

precisa ser desenvolvido em sala de aula, para que eles tenham sempre problemas 

a resolver. “A intervenção pedagógica do professor tem (...) um papel central na 

trajetória dos indivíduos que passam pela escola” (OLIVEIRA, 1997, p. 105). 

 

          As professoras alfabetizadoras desenvolvem um planejamento flexível numa 

perspectiva curricular, voltado para as reais necessidades dos educandos. Isso 

significa dizer que as professoras, ancoradas nas experiências e no amplo 

conhecimento teórico, desenvolvem suas intervenções, seus registros reflexivos 

durante o processo, suas expectativas e seus objetivos, apontando novos caminhos 

para as ações pedagógicas. Preocupam-se em formar bons leitores e produtores de 

textos e, para isso, suas aulas começam com a leitura diária. Improvisam bibliotecas 

nas próprias salas de aula, formulam questões que incentivam a participação das 

crianças e, na preocupação de ampliar o repertório de textos, trabalham com 

diferentes gêneros, especialmente os “contos de fadas” – presentes nas seis salas 

de alfabetização. Para reunir boas situações de aprendizagem, as crianças são 

autoras dos seus textos (listas, bilhetes, histórias, desenhos em quadrinhos, livros, 

etc.), e numa ação participativa e significativa, “(...) conhecem a função social da 

escrita, dão-lhes forma explícita e existência objetiva através de ações 

interindividuais. A criança se vê continuamente envolvida, como agente e 

observador do mundo ‘letrado’.” (FERREIRO, 1989. p. 59)    
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            A sala de aula para as professoras é espaço de encontro de diferentes 

saberes – dos professores e dos alunos. Há sempre uma originalidade na condução 

da sala de aula num contexto de construção, intervenção, criação, inventividade no 

trabalho comprometido e desafiador, que visa garantir a aprendizagem de todos. 

Dessa forma, a busca constante é por uma educação de qualidade.  

            As professoras bem-sucedidas mostram que seu trabalho vai ao encontro 

das palavras de Lerner (2002): 

O desafio que devemos enfrentar, nós que estamos comprometidos 
com a instituição escolar, é combater a discriminação desde o interior 
da escola; é unir nossos esforços para alfabetizar todos os alunos, 
para assegurar que todos tenham oportunidades de se apropriar da 
leitura e da escrita como ferramentas essenciais de progresso 
cognoscitivo e de crescimento pessoal (p. 29). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante de outro professor, seja ele do pré-escolar ou da universidade, nada 
tenho a mostrar ou a provar – mas posso aprender com ele como realizar 
melhor nosso ofício comum.  (TARDIF, 2007, p.244)   

 

               

Constitui este trabalho um relato de pesquisa sobre a prática pedagógica de 

seis professoras alfabetizadoras que atuam em escolas da rede estadual localizadas 

em uma cidade da Grande São Paulo, selecionadas por apresentarem uma prática 

pedagógica bem-sucedida na alfabetização em região periférica da cidade, em 

busca de uma resposta para as questões: “O que há de significativo a nos revelar 

nas práticas bem-sucedidas das professoras alfabetizadoras? Quais saberes são 

mobilizados com os educandos no processo de alfabetização? Como as professoras 

lidam com diferentes saberes dos alunos e com situações que defrontam com um 

possível não saber?” 

  A pesquisa objetivou compreender os saberes e as estratégias de 

ensino/aprendizagem demonstradas na prática por essas professoras bem-

sucedidas que envolve um ensino significativo e superação das dificuldades e das 

necessidades de crianças em processo de alfabetização inicial, considerando sua 

complexidade, bem como possíveis interferências das condições socioeconômicas e 

culturais no processo. Para atingir esse objetivo, procurei descrever o contexto 

histórico da alfabetização nos anos de 1980, com a implantação do Ciclo Básico de 

Alfabetização – período em que as professoras participantes da pesquisa iniciaram 

carreira no magistério na rede pública paulista – além de buscar compreender a 

trajetória profissional, o processo de formação continuada dessas professoras, uma 

vez que a implantação do Ciclo Básico rompeu com o saber "seguro" de como se 

ensina a ler e a escrever e propôs uma nova forma de pensar a alfabetização 

estadual, sendo as professoras desafiadas a percorrer novos caminhos em busca de 

uma perspectiva construtivista.  

 

No contexto inicial da implantação do Ciclo Básico, as discussões eram 

pautadas no que a criança pensa sobre a escrita no âmbito das investigações de 

Ferreiro & Teberosky (1979) e em outros autores que se dedicavam a pesquisar o 

processo de alfabetização. Nessa época, as professoras começaram a se dar conta 
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das hipóteses de escrita pela criança e da reflexão sobre o trabalho com diferentes 

gêneros, da contribuição que seu saber-fazer poderia ter na formação de bons 

leitores e bons produtores de textos. 

 

Para compreender melhor o processo, busquei orientações também no livro 

“O construtivismo na sala de aula”, de César Coll (1996), que ofereceu as 

explicações integradoras e consistentes sobre os processos de ensino e 

aprendizagem numa concepção construtivista, ou seja, uma prática em que a leitura 

e a escrita, como função social, tivessem significado e atendessem às reais 

necessidades dos alunos.  

 

Tanto a pesquisa teórica quanto a pesquisa realizada com as professoras 

(entrevistas semiestruturadas, autobiografia formativa e acompanhamento de suas 

atividades em sala de aula) me permitiram concluir que, ao longo desses anos, as 

professoras foram/são bem-sucedidas em seu trabalho com a alfabetização, pois na 

dinâmica da sala de aula constitui um espaço de formação professor/aluno e 

exercem o ".ensino eficaz, em uma perspectiva construtivista, (...) o ensino que 

consegue ajustar o tipo e a intensidade da ajuda proporcionada ás vicissitudes do 

processo de construção de significados realizados pelos alunos" (COLL, 1996, p. 

213). 

 

Em relação aos saberes docentes, as evidências mais importantes dessa 

pesquisa assinalam para o acesso aos conhecimentos sistematizados referentes à 

prática pedagógica; para o fato de a transformação desses conhecimentos em 

saberes comportarem uma grandeza histórica, sendo alicerçados no diálogo que 

estabelecem ao longo da trajetória de formação continuada e de atuação 

pedagógica, e para a marca das reflexões sobre o conhecimento profissional 

construído em diferentes momentos históricos.  

O diálogo entre as práticas de outros tempos com o contexto em que elas se 

desenvolvem atualmente evidencia os saberes pedagógicos em ação na sala de 

aula das professoras. Elas constroem novos saberes na atuação profissional 

considerando suas capacidades de compor o trabalho educativo na ação do 

cotidiano que conduz a emancipação do conhecimento. Um trabalho significativo 
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que exige “um ator que utiliza, mobiliza e produz os saberes de seu trabalho” 

(TARDIF, 2007, p. 236). 

              Das experiências acumuladas ao longo da trajetória profissional fazem 

parte práticas de profissionais que admiram, as crianças com quem convivem, 

cursos de formação continuada e acadêmica, materiais teóricos pedagógicos 

fornecido pela Unidade Escolar, troca de conhecimentos entre a equipe escolar, o 

que garante a reorganização desses saberes que são demonstrados na prática e 

preparo para enfrentar os desafios na alfabetização. 

 

O principal desafio das professoras alfabetizadoras é garantir que todos os 

alunos se apropriem dos conhecimentos propostos, mantendo-se envolvidos no 

processo, sempre que possível, de forma prazerosa. As professoras veem as 

crianças como seres capazes, inteligentes, seres curiosos que opinam, sugerem e, 

em alguns casos, apresentam espírito de liderança. 

Por acreditar na capacidade das crianças, suas práticas trazem um rol de 

atividades voltado à vida, imbuído de valores sociais, culturais, acadêmicos e 

políticos. As professoras abraçam um modelo pedagógico construtivista e, nessa 

proposta, precisam lidar com  diferentes saberes na sala de aula, pois a construção 

de conhecimentos com os alunos exige reflexão constante sobre a prática para 

retomar a ação pedagógica e orientar a aprendizagem dos alunos.  

As seis professoras trabalham em um ambiente criativo, de bom 

relacionamento (docente e estudantes) e, para isso, privilegiam a interação (distante 

de uma postura em que o único informante é o professor). Propiciam atividades 

desafiadoras que oportuniza a reflexão sobre a leitura e a escrita que, ao mesmo 

tempo, respeita os conhecimentos prévios dos alunos que interage e constrói 

conhecimentos. Conseguem isso respeitando a cultura e os saberes que os 

educandos já possuem, conforme situações do espaço da sala de aula, como 

apontado no capítulo IV. 

 

As professoras possuem domínio do trabalho, atuam com autonomia e 

descobrem formas criativas e inovadoras capazes de mobilizar os saberes 

construídos num contexto histórico que são reorganizados diante dos desafios que a 
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diversidade que compõe a sala de aula exige. Diversidade que, muitas vezes, exige 

das professoras, posicionamento firme nas situações de conflitos entre as crianças 

no espaço da sala de aula. No intuito de que os alunos não acumulem dúvidas, suas 

práticas contemplam os questionamentos e as necessidades individuais. É 

justamente essa capacidade de criar, inovar, construir, reconstruir, interagir, intervir 

e buscar novos conhecimentos que confere a essas professoras o sentimento de 

realização pessoal e profissional. 

 

 

Pouco mais de vinte e cinco anos depois da implantação do Ciclo Básico, 

assistir às aulas das professoras alfabetizadoras bem-sucedidas conduz a uma 

reflexão sobre os caminhos percorridos nesse movimento, em busca da 

democratização do saber. Fica evidente o enfrentamento dos desafios e dos 

conflitos que o espaço da sala de aula apresenta aos professores de hoje. Também 

fica evidente a necessidade de ousadia, de assumir riscos no acreditar em sua 

contribuição através de um trabalho lúcido, inovador, atualizado, reflexivo e crítico. 

Também, se assim não for, tudo permanece estático diante das transformações do 

mundo globalizado. 

 

Duran vivenciou o processo de criação, concepção e implantação do Ciclo 

Básico (1983), que se constitui em conquista democrática. Em 1995, conclui sua 

tese de doutorado "Alfabetização na Rede Pública de São Paulo", referente à 

educação nos anos de 1980 (Ciclo Básico), na qual evidencia que todo projeto de 

política educacional deve partir do cotidiano do professor, para que se fortaleça na 

"arte do fazer" e tenha credibilidade sem correr o risco de abandono. Salienta 

também que mudanças em educação demandam tempo, é justamente esse 

processo de tempo e mudança que edifica sua história, salientando que ”a história 

do Ciclo Básico é inapagável. Qualquer projeto político de educação, (...) terá que 

considerar essa história e a cultura que o Ciclo Básico produziu.” (p. 238) 

 

Embora hoje os professores estejam teoricamente mais preparados que 

antes, cientes da necessidade da formação continuada, mais reflexivos e capazes 

de experiências criativas no espaço da sala de aula, conhecedores do que a criança 

pensa sobre a escrita, convictos da necessidade da leitura com boa qualidade e 
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intervenções durante o processo de alfabetização, a busca ainda é por uma melhor 

qualidade da educação – a começar pelas séries iniciais. Talvez seja esse o maior 

desafio atual.  

 

Consciente das limitações desse estudo, fica a confortável sensação de ter 

contribuído com os professores em formação inicial e continuada, motivo pelo qual 

acredito na relevância dessa pesquisa. Como um ser em construção e eterna 

aprendiz que sou,  espero que o caminho que me propus a percorrer não se esgote 

nele mesmo, pois se faz necessário que todas as pessoas que têm compromisso 

com a educação de qualidade, acima de tudo os professores que atuam com amor e 

respeito pelo ser em formação, possam dar continuidade a esta pesquisa.  Afinal, 

acredito que este seja o papel da ciência: caminhar sempre juntando ideias, 

pensamentos, contribuições que fortaleçam a construção do conhecimento, que 

estagna ou se renova de acordo com o processo político-econômico vivenciado pelo 

país em um determinado período de sua história. 
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ANEXO A 
        CARTA CONVITE 
 
 
        Santo André, 07 de abril de 2007 
 
 
Professora, 
     
 

          Tenho o prazer de convidá-la a se incluir em um projeto instigante de pesquisa 

por considerá-la uma boa alfabetizadora. O projeto terá como objetivo compreender 

os saberes, experiências e práticas das professoras alfabetizadoras em que 

apresentam práticas significativas durante o processo. São professoras que mesmo 

atuando em região periférica obtém bons resultados ao final do processo de 

alfabetização.   

         Para conhecer o movimento individual de cada professor, buscaremos 

encontrar em sua trajetória formativa algumas pistas, iniciando em informações 

sobre a sua vida como aluna e os caminhos que percorreu até os dias de hoje, como 

professora. 

         Buscaremos conhecer “como” tem sido a prática pedagógica na construção do 

conhecimento, a relação professor/aluno e o que considera significativo nas ações 

desafiadoras do cotidiano diante do acesso as novas informações em curso de 

formação continuada. 

        Para concretização de tal proposta, buscarei utilizar a seguinte metodologia: 

revisão bibliográfica, observação de realidade, conversas informais, entrevistas 

semi-estruturadas e biografia educativa das professoras alfabetizadoras. 

       Dessa forma, para que essa idéia seja concretizada, sua contribuição será 

essencial por trazer riqueza e comprometimento em sua prática pedagógica. 

       Desde já, agradeço sua participação nessa iniciativa, nesse processo de 

pesquisa. 

 
 
 
 
                                                                                                       Maria Matilde Antonelli  
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ANEXO B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Saberes das professoras alfabetizadoras bem-sucedidas”. 

 

Nome do (a) Pesquisador (a): Maria Matilde Antonelli  

 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa, ao participar deste 

estudo estará permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos. Você tem liberdade 

de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer 

fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. 

 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, você 

não precisa se identificar. Somente o (a) pesquisador (a) terá acesso às suas 

informações e após o registro destas o documento será destruído. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

______________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
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ANEXO C 
 

 ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA CARACTERIZAÇÃO DA 
AUTOBIOGRAFIA EDUCATIVA DAS PROFESSORAS:  
 
 
a) Escreva sua trajetória profissional: (quando entrou na escola, datas, fatos 

marcantes, professores considerados bons/maus, quando iniciou o seu trabalho com 

alfabetização; acontecimentos que a fez refletir sobre a prática; o que a move 

continuar alfabetizando; relação professor/aluno; reinventa o que considera 

significativo no cotidiano ou só desenvolve as novas estratégias de ensino; seu 

trabalho como alfabetizadora e outras informações que considere importantes)  

  

 

 

b) A que a professora atribui a sua realização no “saber fazer” em sala de aula, as 

idéias, as aprendizagens e experiências que foram significativas em sua formação 

acadêmica e prática pedagógica: (alguns tópicos resumidamente, mesmo que já 

mencionados na trajetória profissional). 

 

 

 

 

c) Você considera que suas expectativas e ideias são concretizadas no espaço da 

sala de aula? Em sua prática pedagógica, você considera que baseia-se apenas em 

orientações teóricas e livros ou há contribuições pessoais?  
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ANEXO D 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: 
 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 a) Sexo: 
     (A) feminino 
    (B) masculino 
 

      b) Estado civil: 
    (A) casado (a)  
    (B) solteiro (a)  
    (C) outros 

 
     c) Qual a sua faixa etária de idade? 

    (A) Entre 30 e 40 anos 
    (B) Acima de 41 anos. 
 
 
2. INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICO 
 
a) Há quanto tempo trabalha?   
 
   (A) Há menos de 5 anos 
   (B) De 5 a 10 anos 

        (C) De 10 a 20 anos 
        (D) Mais de 20 anos 
 

 
b) Qual a renda mensal de sua família? – para este cálculo some os ganhos de 
todos de sua família que trabalham e que estejam morando em sua casa. Inclua 
o seu ganho. 
 
    (A) Até 3 salários mínimos 
    (B) De 3 a 10 salários mínimos 
    (C) Mais de 10 salários mínimos 
 
  
c) Você acumula cargo? 
 
   (A) Sim 
   (B) Não 

 
 

d) Atividades de lazer: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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e) Em sua casa você tem computador conectado na internet? 
   (A) Sim 
   (B) Não 
 

 
f) Utiliza o computador?  Para quê? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
 
 
3 . PERCURSO ACADÊMICO E PROFISSIONAL 

 
 

a) Curso Universitário: ________________________________ 
 
 
b) Cursou Pós-Graduação? Qual? ___________________________ 
 
 
c) Tempo de serviço na Rede Estadual na área docente: _____________________ 
 
 
d) Situação funcional: ___________________ 
 
 
e) Carga horária: ________________________________ 
 
 
f) A formação acadêmica atendeu às suas expectativas como professora 
alfabetizadora? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
g) A que atribui a escolha da carreira de professora? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________                                    
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h)   __  Como a professora definiria/descreveria um bom professor alfabetizador?  

       __ O que a professora considera que mais contribuiu para o seu “saber-fazer” 

como alfabetizadora?  

       __ Você considera que suas expectativas e ideias são concretizadas no espaço 

da sala de aula?  

       __ Conte-me um pouco do trabalho que você desenvolve. 

       __ Como você lida com os diferentes saberes dos educandos e quando se 

defronta com um possível não saber?  

       __ Em sua prática pedagógica, você considera que sua prática pedagógica 

baseia-se apenas em orientações teóricas e livros ou há contribuições pessoais?  

       __ O que faz de diferente? 
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ANEXO E 

          QUADRO DE ANÁLISE DA ENTREVISTA SEMIESTRU TURADA: 

1 - Como você definiria/descreveria um bom professo r alfabetizador? 

Marta O professor em que as idéias e práticas inovadoras norteiam a prática 

de ensino e que percebe que para a criança aprender a ler é preciso 

interagir com diversidades de textos escritos, participe de atos de 

leitura de fato e que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos.  

Maria       Aquele que busca ler e os novos teóricos e consegue refletir sobre 

a complexidade do processo de alfabetização. É capaz de conduzir e 

ressignificar antigas práticas ou mesmo inovar com novas estratégias 

e intervenções que contemple as diferenças.  

Mariana O bom professor alfabetizador precisa ser inquieto, atualizado, 

observador e criativo no saber-fazer cotidiano. Além disso, incluir e 

envolver a todos no processo de alfabetização. Ele consegue 

pesquisar nos próprios alunos o que precisa planejar em sua aula 

para promover o avanço no processo de alfabetização. Participa suas 

dificuldades com a equipe pedagógica na busca de soluções.  

Marlete Professor que oferece maneiras diversificadas de aprendizagens ao 

aluno conforme suas potencialidades e dificuldades. Valoriza a 

reflexão e contextualiza o seu aprender.  Ao suprir as necessidades e 

limitações da criança, torna-se dinâmico, flexível na busca de novas 

estratégias de ensino. 

Marlene 
Professor que busca clareza nas teorias de como a criança pensa. 

Reflete sobre a sua ação pedagógica e leva para a sala de aula os 

diversos gêneros para explorar da melhor forma possível de forma 

que inclua a todos no processo. 

Márcia 
 Professor que busca a formação continuada, pois as mudanças 

ocorrem constantemente e precisa se atualizar. Que realiza o trabalho 

em parceria para trocas produtivas e no cotidiano da sala de aula e 

não excluí ninguém do processo. 
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2 - Qual a sua formação pedagógica?  

Marta Cursei Pedagogia e também o curso de formação de Educadores 

Alfabetizadores fornecido pela Secretaria da Educação “Letra e 

Vida”. 

Maria Pedagoga e possuo o curso de formação de Educadores 

Alfabetizadores fornecido pela Secretaria da Educação “Letra e 

Vida” 

Mariana Sou Pedagoga, cursei na USP Pós-graduação Lato Sensu em 

“Violência Doméstica Contra Criança e Adolescente” e possuo o 

curso de formação de Educadores Alfabetizadores fornecido pela 

Secretaria da Educação “Letra e Vida” e atualmente curso Mestrado. 

Marlete  Sou Pedagoga, cursei na USP Pós-graduação Lato Sensu em 

“Violência Doméstica Contra Criança e Adolescente” e possuo o 

curso de formação de Educadores Alfabetizadores fornecido pela 

Secretaria da Educação “Letra e Vida”. 

Marlene Pedagoga e possuo o curso de formação de Educadores 

Alfabetizadores fornecido pela Secretaria da Educação “Letra e 

vida”. 

Márcia 

 

Sou Pedagoga, cursei “Letra e Vida” Programa de formação de 

Educadores fornecido pela Rede Estadual.  

 

 

3 - O que você considera que mais contribuiu para s eu saber fazer como 

alfabetizadora?  

 

Marta  A formação acadêmica atendeu em parte as minhas expectativas 

como professora, pois me qualificou com as teorias e concepções de 

ensino e conhecimento para desenvolver na prática. Não é fácil o 

início do processo com as crianças que não manuseiam materiais 

impressos no contexto em que vive. Se você não tiver algumas 

estratégias e ações com base nas experiências de alfabetizadora que 

vem fazendo ao longo dos anos, as crianças não evoluem e o 

resultado é frustrante. Alfabetizar requer uma habilidade além das 
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teorias e exercícios programados. Você pode programar a melhor 

aula. Se não conseguir envolver as crianças, nada adiantará.  Desde 

que ingressei na Rede participei dos cursos oferecidos e leitura de 

livros para me interar dos acontecimentos na alfabetização que vinha 

acontecendo com a implantação do Ciclo Básico. Eu desejava cursar 

Pedagogia, mas ainda não tinha condições financeiras para isso 

naquela época. Percebendo a necessidade de melhorar a minha 

formação e prática de ensino, com as exigências da LDB, decidi fazer 

Pedagogia e concluí no ano de 2000. Senti a necessidade de 

continuar a me atualizar participando de palestras com pensadores e 

cursos de formação fornecidos pela Rede Estadual, como o “Letra e 

Vida”, para formação de professores alfabetizadores. Passei a refletir 

sobre a educação de forma consciente e ter um olhar mais 

direcionado às necessidades individuais das crianças e aos desafios 

que a sala de aula nos coloca. É importante a troca de experiência 

nos HTPCs. O professor precisa ser ouvido pelo Coordenador porque 

na sala de aula acontece sucessos e também muitas frustrações. Foi 

uma construção do início de minha carreira até agora. Não posso 

mais transmitir conhecimentos, mas intermediar.  

Maria A minha formação acadêmica atendeu alguns aspectos do que eu 

buscava como, por exemplo, as teorias de Piaget, VYgotsky, Wallon, 

Constance Kamii e outros,  porém a prática é um constante desafio e 

descoberta que fui aprendendo fazendo. Cada ano uma turma 

diferente. No inicio, tentavam homogeneizar as classes e depois 

descobriram que a heterogeneidade era melhor para a troca. Com 

todo esse processo eu fui reinventando as formas que melhor se 

adequava a sala de aula. Estou sempre lendo, ressignificando o que 

sempre deu certo e me espelhando nas teorias que aprendi. Acredito 

que a educação é um dos caminhos que traz desenvolvimento e 

liberdade para um povo.  Estou certa de que meu “saber fazer” veio 

dos estudos que faço, da troca de experiências com outras colegas de 

profissão. Não faço nada de diferente, o que faço é buscar fazer do 

aprender a ler um momento prazeroso e mágico. Sou professora que 
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busca novidades, portanto, se tenho um jogo “antigo” de leitura ou 

escrita, torno-o “novo” porque consigo envolver os alunos e a mágica 

de aprender está no envolvimento que acontece no momento da 

leitura e escrita.  

Mariana  Quando me formei pensei saber tudo sobre sala de aula. Já nos 

primeiros dias de aula fui percebendo que a realidade é bem diferente 

do eu imaginava quando lia nas teorias. Fui entendendo que as 

teorias nos mostram o caminho e que a prática é construída no dia-a-

dia. Hoje eu posso dizer que sobre alfabetização tenho boa bagagem 

de conhecimento. Esse conhecimento foi construído no saber fazer 

cotidiano, aprendendo com meus alunos, observando suas 

necessidades e encontrando estratégias para que eles progredissem 

na leitura e escrita. Hoje, já no início do ano letivo, já sei toda a 

sistematização de ensino de que as crianças necessitam para 

avançar no processo de alfabetização e isso não encontrei nos livros, 

foi nas experiências com eles. Alfabetizar é pesquisar as 

necessidades das crianças e intervir nelas. 

Marlete 
Com a formação acadêmica foi possível um aperfeiçoamento teórico 

mais aprofundado que contribuiu e muito na prática pedagógica. 

Minhas experiências vivenciadas de maneira favorável com 

professores que buscavam desenvolver em seu trabalho novas 

estratégias facilitaram e valorizaram meus conhecimentos permitindo 

a troca e dessa forma contribuíram para minha prática reflexiva. 

Procuro sempre favorecer a aprendizagem do aluno unindo os 

conhecimentos teóricos com minhas experiências vivenciadas em sala 

de aula. Na implantação do Ciclo Básico eu aprendi muito, pois falar 

de aprovação e reprovação naquele momento nos pegou de surpresa 

porque não entendíamos o que iria fazer na série seguinte uma 

criança que não tinha o domínio da leitura e escrita. Só depois fomos 

entendo que se tratava do processo de aprendizagem da escrita que 

se daria em mais tempo. Foi nesse momento que tive que buscar 

novos conhecimentos e minha prática foi outra. 
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Marlene 
As pesquisas de Emilia Ferreiro me deram clareza de como a criança 

pensa, isso todo professor alfabetizador tem que ter clareza, do 

contrário, vira um dador de aula e prejudica o momento mais 

importante na vida da criança que é a sua inserção no mundo da 

escrita. Os diversos gêneros são fundamentais no processo e procuro 

explorar da melhor forma possível e o resultado é sempre positivo. 

Isso não acontecia no início de minha carreira. Na minha prática 

pedagógica não me baseio só nas teorias de livros, claro que me 

amparo nas teorias que aprendi em minha trajetória acadêmica, mas 

valorizo muito as trocas de idéias e opiniões com os professores e 

com os próprios alunos. São meus alunos que dão as pistas de seu 

cotidiano para que eu planeje as aulas mais significativas. Considero 

as opiniões das crianças, as duplas produtivas e a observação de 

suas necessidades que mostram o que preciso fazer para intervir no 

processo levando ao avanço na leitura e escrita.  As experiências ao 

longo de minha carreira, as trocas de experiências com os pares e os 

conhecimentos teóricos é que me dão segurança no processo de 

alfabetizar e os resultados são sempre surpreendentes.  

Márcia Depois de muitos anos alfabetizando, o que considero fundamental 

numa escola é o trabalho em parceria por apresentar trocas e 

reflexões entre os pares. Dessa troca, nos surpreendemos com os 

resultados positivos. As teorias amparam a prática, mas as 

experiências que acumulei em sala de aula é que dão a segurança na 

atuação pedagógica. Alfabetizar vai além de preparar aula, 

dificilmente você continua a aula anterior. Cada dia é um novo 

desafio, por mais que se programe. As crianças é que mostra o 

caminho que o tema lançado conduzirá e o professor reflexivo, 

observador, conhecendo os interesses de seus alunos cria no 

momento oportuno às estratégias de intervenções que não podem ser 

deixadas para outro momento, pois só naquele instante de 

curiosidade da criança ocorrerá o grande insight. O professor  

observador e sensível não perde esse “momento” de avanço da 
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criança. Isso acontece com cada criança no seu tempo... Portanto eu 

considero as teorias, trocas entre os pares e principalmente as 

experiências acumuladas importantes na contribuição para o saber 

fazer em alfabetização. 

 

4 - Você considera que suas expectativas e idéias s ão concretizadas no 

espaço sala de aula? Conte-me um pouco do trabalho que você desenvolve: 

 

Marta Atualmente tenho uma preocupação em desenvolver atividades mais 

significativas, levando para a sala de aula diversos textos de uso 

sociais como: agenda, carta, jornal... Preocupo-me com ações e 

atividades específicas para que a criança possa pensar e refletir. No 

inicio da minha carreira eu não tinha essa preocupação. As idéias e 

práticas inovadoras norteiam a minha atual prática de ensino. Percebo 

que para a criança aprender a ler é preciso interagir com diversidades 

de textos escritos, participarem de atos de leitura de fato e que é 

preciso valorizar os conhecimentos prévios dos alunos. Só dessa 

forma é que eu consigo organizar situações didáticas em que o aluno 

põe em prática o que já sabe. Quando isso acontece, me transformo 

como alfabetizadora! Às vezes me surpreendo comigo mesma com as 

situações que crio naquele momento, é algo que não sei explicar. Sei 

apenas que o envolvimento não é só meu, mas “nosso” e a satisfação 

é dupla (eu e a criança).  

Maria Acredito que alfabetizar é uma arte e que, portanto, exige muitos 

nuances colorido e enriquecedores. Como me preocupo bastante com 

o aspecto emocional dos alunos, tenho sempre que buscar sorrisos 

nos seus lábios e assim motivá-los a aprender. Preocupa-me também 

as crianças com dificuldades de aprendizagem e assim, lanço mão de 

quaisquer recursos que considero viáveis para um avanço na 

aprendizagem destes. Alfabetizar é tão importante como respirar. 

Nada me proporciona maior alegria do que ver uma criança lendo 

através de minhas mãos.  Lanço mão de tudo para alfabetizar: recorte 

de palavras, famílias silábicas, parlendas, músicas, histórias, cartas, 
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bilhetes... Atualmente, com o avanço tecnológico, algumas práticas 

podem ser amparadas com o uso do computador. Apesar de ser 

“analfabeta digital”, considero o computador um importante aliado do 

professor, pois o aluno visualiza o que escreve, fica bem mais fácil e 

produtivo intervir nesse processo, principalmente para o aluno que 

apresenta maiores dificuldades.  

Eu faço o que posso em sala de aula para atingir os melhores 

resultados, pois olho para essas crianças e vejo num futuro bem 

próximo sair do meio de cada classe que atuo um médico, um artista, 

um psicólogo, um advogado, um professor... E isso me coloca a 

responsabilidade de fazer o melhor por eles. São eles que irão atuar 

amanhã, e um deles, sem dúvida, estará aqui no meu lugar.    

Mariana Quando comecei a trabalhar, minha pratica pedagógica era totalmente 

tradicional, seguindo as lições da cartilha. Isso não acontece mais. 

Preocupo-me em desenvolver atividades mais significativas, levando 

para a sala de aula diversos portadores de textos. As atividades que 

programo buscam o avanço da criança sempre com a preocupação 

com a reflexão da escrita. Aproveito como apoio os livros didáticos e 

paradidáticos que o governo envia todos os anos. A escola em que 

trabalho fica localizada na periferia. São crianças que não tem o 

hábito de vivenciar leitura e escrita no ambiente familiar, por isso 

tenho essa preocupação de oportunizar. 

Marlete 
Procuro investir nas possibilidades do desenvolvimento de habilidades 

e capacidades criadora individual e coletiva na expressão oral, 

corporal, sonora, plástica, artística, emocionais da criança, com a 

utilização dos contos de fadas, tornando as aulas prazerosas, 

produtivas, envolvendo a multidisciplinaridade. No momento de 

alfabetização,  procuro oferecer ao aluno,  atividades diversificadas 

como jogos de memória, de palavras, dominó, letras móveis, 

cruzadinhas, caça-palavras com banco de dados, pesquisa de letras e 

palavras, leituras de histórias infantis principalmente envolvendo os 

contos de fadas, desenvolvendo a construção da escrita com 

confecção de cartazes, livrinhos, listagens, ilustrações, ditado mudo, 
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bilhetes e muito mais... Sempre de uma maneira contextualizada, para 

uma aprendizagem significativa ao aluno. 

Marlene 
Minhas aulas iniciam sempre com a leitura diária do professor. Isso é 

constante para que os alunos construam a autonomia para ler e se 

familiarizarem com a linguagem escrita. No primeiro semestre fico 

centralizada nas dificuldades individuais, intervenções constantes às 

crianças com dificuldades e nunca deixo aluno excluído do processo. 

Isso causa um desgaste muito grande, porque a qualidade do trabalho 

tem que estar atendendo as diferenças e 35 ou 40 alunos na sala não 

é nada fácil. Já no segundo semestre, eles possuem maior autonomia 

na escrita e na leitura e o processo de construção fica bem mais fácil 

e gratificante. Gratificante porque começo a refletir observando as 

sondagens que realizo mensalmente sobre o ponto de partida do 

aluno no início do ano e o que consegue construir. Isso é maravilhoso. 

Márcia 
Durante esses três anos realizo parceria com uma professora 

comprometida e, também, com muitos anos de atuação como 

alfabetizadora. Conseguimos unir forças e experiências de mais de 

vinte anos de profissão a fim de superar as estatísticas alarmantes 

nas séries iniciais - alfabetização. Fazemos agrupamento com as 

crianças que necessitam de atividades desafiadoras e agrupamento 

com os alunos que necessitam de atenção mais direta com atividades 

que promove a reflexão sobre a escrita. Nossa atenção nos 

agrupamentos centraliza nas dificuldades individuais das crianças e 

as atividades direcionadas ao avanço das mesmas. A idéia está 

sendo “abraçada” por outros profissionais das séries seguintes por 

apresentar bons resultados. 

 

5 - Como você lida com um possível não saber dos se us alunos?  

 

Marta Sou curiosa, pesquiso tudo que acho válido no processo de 
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alfabetização e procuro aplicar do meu modo e do jeito que meu aluno 

precisa porque eu conheço cada criança. Já nos primeiros dias de 

aula investigo o que a criança pensa sobre a escrita e o que já sabe e 

tento envolvê-la no processo mesmo sabendo de suas reais 

dificuldades. Planejo atividades com objetivos diferentes por estarem 

em hipóteses também diferentes, mas de uma coisa fique certa: 

nenhuma criança fica excluída do processo durante a minha aula e 

não importa o grau de dificuldade. Isso não é fácil de fazer, requer 

muita habilidade e desgaste. No final do período, sinto-me satisfeita 

com os resultados, porém, muito cansada. 

Maria Nos primeiros seis meses de aula fico atenta às dificuldades das 

crianças, realizo a primeira sondagem que me dá o norte de como 

agrupar meus alunos. Com as duplas produtivas e atividades 

desafiadoras, começam a progredir no processo enquanto eu faço 

intervenção individual às crianças que ainda não compreendem a 

função social da escrita. O segredo é não deixar aluno excluído do 

processo, se isso acontecer o aluno se acomoda e desanima por 

sentir-se incapaz. Lanço mão de tudo para alfabetizar: recorte de 

palavras, famílias silábicas, parlendas, músicas, histórias, cartas, 

bilhetes... Esse movimento de envolvimento de todos os alunos no 

processo requer muita habilidade do professor que no final do período 

encontra-se “acabado”.  Embora com pouco recurso na Rede, minha 

escola com apenas 8 computadores, considero o computador um 

importante aliado do professor, pois o aluno visualiza o que escreve, 

fica bem mais fácil e produtivo intervir nesse processo, principalmente 

para o aluno  que apresenta maiores dificuldades. Gosto muito de 

trabalhar com os contos de fadas, para mim, o conto é o alimento 

necessário no processo de alfabetização que dá ao imaginário infantil 

a possibilidade da criança fantasiar e ao mesmo tempo compreender 

uma narrativa. No momento de escrever com autonomia acontece de 

forma natural e espontânea. Muitas crianças viajam... Não perdem 

nenhum detalhe na reescrita.  

Mariana Aproveito como apoio os livros didáticos e paradidáticos que o 
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governo envia todos os anos. A escola em que trabalho fica localizada 

na periferia. São crianças que não tem o hábito de vivenciar leitura e 

escrita com frequência no ambiente em que vivem. Sistematizo tudo 

que leva a criança a avançar porque meu objetivo é que todos se 

envolvam no processo. Faço uma sondagem inicial e logo sistematizo 

o que considero significativo para as crianças. Primeiro as duplas 

produtivas para que eu possa intervir mais diretamente nos alunos 

com maior necessidade. Começo pelo alfabeto, depois uma música e 

um jogo que criei para atingir as diferenças individuais juntamente 

com listagens, leitura de livros infantis. Depois que internalizam essas 

atividades abre-se o leque de possibilidades para introduzir a 

produção escrita de diversos gêneros e com isso fica fácil intervir, pois 

somente algumas crianças ficam necessitando de atendimento 

individual. Faço questão de que nenhuma criança fique fora do 

processo, porém, é árduo no começo do ano letivo, depois de uns 

quatro meses começam os resultados e conquistas. 

Marlete  Em todas as salas há crianças que não acompanham o processo e 

isso eu percebo logo no início em que fica mais fácil intervir enquanto 

os demais avançam. Procuro atender individualmente com atividades 

que favoreça a reflexão da criança sobre a escrita. 

Marlene 
No primeiro semestre fico centralizada nas dificuldades individuais, 

intervenção constante às crianças com dificuldades e nunca deixo 

aluno excluído do processo. Isso causa um desgaste muito grande, 

porque a qualidade do trabalho tem que estar atendendo as 

diferenças e 35 ou 40 alunos na sala e não é nada fácil. Quando 

percebo que alguns alunos não compreendem a função social da 

escrita, passo a tê-los como foco do processo com atividades 

direcionadas ao avanço com atenção individual para que reflita sobre 

a escrita. Já no segundo semestre, eles possuem maior autonomia na 

escrita e na leitura e o processo de construção fica bem mais fácil e 

gratificante.  
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Márcia 
Procuro ressignificar tudo que provoque a curiosidade da criança 

porque o aluno curioso se envolve mais e descobre com maior 

rapidez a leitura e escrita.  Aos alunos que ficam em defasagem em 

relação aos demais realizo intervenções logo nas primeiras 

sondagens para que promova o avanço. O importante na 

alfabetização é que as crianças sejam estimuladas no início do ano e 

não depois que já acumularam muitas dúvidas. Acredito que as boas 

estratégias na alfabetização são aquelas que não deixa nenhum aluno 

fora do processo e isso, não estão presentes em métodos, mas 

presente no jeito especial de fazer do professor que envolve os alunos 

tornando-os alfabéticos.  Você não tem idéia do desgaste físico e 

emocional que isso causa. Mas deve ter idéia do quanto é gratificante 

ao professor alfabetizador o resultado de tudo isso. 

 
 
6 - Você considera que sua prática pedagógica basei a-se apenas em 
orientações teóricas e livros ou há contribuições p essoais. O que acha que faz 
de diferente? 
 
Marta  De diferente na sala de aula, como já disse, é que não deixo 

nenhuma criança excluída e, para isso, organizo um caderno de apoio 

para os alunos com maior dificuldade. Nesse caderno contém 

atividades diversificadas direcionadas a intervir em suas dificuldades.  

Também tenho um caderno de registro que me permite acompanhar a 

produção individual das escritas dos alunos para melhor compreendê-

los para ajudá-los no processo de aprendizagem. Faço sondagem 

diagnóstica todas as semanas para verificar os avanços de hipóteses 

de escrita. Realizo também com os alunos a biblioteca volante, ou 

seja, o aluno leva um livro para ler com os pais no fim de semana, 

depois relata o que foi mais interessante (escrito ou com desenho), o 

que mais gostou e que parte do texto destaca.  Diante de tudo que 

falei ainda não me considero uma professora construtivista, apenas 

consciente do papel social que tenho enquanto formadora de idéias e 

de valores. 
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Maria  Procuro inovar o que sempre deu certo, envolvendo os alunos no 

processo. O saber fazer envolvente é o segredo de uma boa 

alfabetização. De uma simples história abre-se um leque de 

possibilidades para envolver diferentes gêneros e colocar a criança 

em contato com a leitura e produção escrita, pois só avança a criança 

que escreve, expõe idéias e lê. O dia que não consigo envolver os 

meus alunos no tema abordado, reflito sobre minha ação.  

Mariana O interessante na alfabetização é que um dia de aula nunca é igual ao 

outro. Isso exige muito do professor que precisa estar atendo a 

dinâmica da aula para saber criar estratégias e as intervenções 

necessárias. Faço pequenos agrupamentos dentro da própria sala de 

aula, com o mesmo tema, porém com objetivos diferentes, registros, 

portifólios, para acompanhar os avanços das crianças. Tem um jogo 

que introduzo no momento em que as crianças encontram-se 

“silábicas com valor sonoro”, mas não é nada de novo, apenas faz 

com que elas observem e reflitam sobre a leitura e escrita. Nesse jogo 

cada criança é responsável pela pesquisa da palavra que irá 

apresentar a classe, isso faz com que ela, sinta prazer de estar na 

frente da classe “como professor” e assim, eleva-se a auto-estima, 

pois a criança é aplaudida no final. 

Marlete O que faço de diferente é a utilização de fantoches na alfabetização. 

Logo no início do processo para oferecer um momento de 

encantamento para a criança, apresento as letras do alfabeto com 

personagens dos contos contados a priori e isso faz com que as 

crianças participem ativamente e oralmente, internalizando o 

conhecimento esperado através do lúdico. Sempre contextualizo os 

temas e histórias dramatizadas com atividades diversificadas.  

Marlene Não faço nada de diferente, mas ressignifico o que considero bom 

para a aprendizagem dos meus alunos. Minhas aulas iniciam sempre 

com a leitura diária do professor. Isso é constante para que os alunos 

construam a autonomia para ler e se familiarizarem com a linguagem 

escrita. Uso palavra-chave para cada letra do alfabeto e pelo menos 

uma vez por semana, introduzo as famílias silábicas não de forma 
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maçante como se fazia no passado, mas através de jogos e 

descobertas prazerosa e percebo o envolvimento da criança nas 

atividades escritas. No primeiro semestre fico centralizada nas 

dificuldades 

Márcia 
No trabalho em parceria tentamos de tudo: contar histórias todos os 

dias para estimular a imaginação das crianças. Também utilizamos: 

músicas, filmes (especialmente os contos de fadas), fonologia, textos 

de memória, dramatização, brincadeiras, jogos. A presença dos 

diferentes gêneros é indispensável na alfabetização. Porém não basta 

a presença dos gêneros no processo de alfabetização. A criança 

precisa contar com um professor criativo, capaz de tornar as aulas 

envolventes de acordo com as necessidades do agrupamento que 

participará com interesse chegando aos objetivos propostos.  
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                                      ANEXO F 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NAS SALAS DE ALFABETIZAÇÃO:  

 

1 - Como iniciam as aulas das seis professoras alfa betizadoras?  

 

Professora Marta: 

           As crianças sentam-se em duplas de acordo com as dificuldades na 

construção da escrita. Há um pequeno diálogo de boas vindas e, em seguida a 

professora inicia na lousa o cabeçalho e a rotina do dia. A professora conversa o 

tempo todo com as crianças enquanto escreve. Ex: Se ontem foi dia 28, hoje é dia? 

Em que mês estamos? Vamos recordar os meses do ano? Se ontem foi segunda-

feira, hoje é? Enquanto questiona, a professora retoma oralmente juntamente com 

os alunos os meses do ano e os dias da semana (calendário). Percebi que isso 

acontece todos os dias e que algumas crianças já possuem autonomia no registro 

do cabeçalho antes mesmo do auxílio da professora. A rotina inicia com leitura do 

dia e interpretação que a professora aproveita para segmentar as atividades de 

alfabetização. As crianças são convidadas a se reunirem num cantinho da sala onde 

se sentam para ouvir histórias e olhar as gravuras do livro. A professora dialoga com 

as crianças sobre a história lida e sistematiza as atividades da semana de acordo 

com o gênero. O conto “Cinderela” foi desenvolvido durante uma semana. 

 

Professora Maria: 

           A aula tem início às 7h da manhã, porém a professora chega todos os dias na 

escola às 6h da manhã por opção e exigência dela mesma. Nesse tempo dedica à 

organização da aula: disposição das carteiras e retoma a sondagem e registro do dia 

anterior para definir os grupos em que deverá intervir de forma mais direta durante a 

aula. Sob a mesa da professora encontra-se passo a passo o que se pretende 

desenvolver durante a aula. Os livros infantis são organizados num cantinho da sala 

formando uma “pequena biblioteca”. O livro da leitura do dia encontra-se aberto 

sobre a mesa. Quando as crianças entram na classe, já é definido onde fica o lugar 

de cada um. As crianças são organizadas em dupla e um grupo de oito alunos fica 

sob a intervenção intensiva da professora durante a aula.  A aula tem início com 

diálogo sobre a aula anterior retomando os conteúdos desenvolvidos e atividades 
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complementares solicitadas para casa. Em seguida é registrado na lousa o 

cabeçalho e a rotina do dia em que as crianças também registram no caderno. As 

crianças são convidadas a sentar-se num cantinho da sala onde todos podem 

visualizar o livro que a professora lê para eles. Nem sempre realiza a sistematização 

das atividades a partir da leitura que é realizada pelo prazer de ouvir e os 

comentários são livres ou dirigidos pela professora. 

 

Professora Mariana: 

            A professora solicita aos alunos que necessitam de intervenção mais direta 

que se sentem com crianças direcionadas por ela. Há conversa informal no início da 

aula com retomada dos conteúdos da aula anterior e o cabeçalho seguido da rotina 

do dia é registrado na lousa enquanto discute passo a passo com os alunos sobre o 

desenvolvimento da aula. Na rotina, as aulas iniciais são dedicadas à alfabetização. 

A leitura de jornal está sempre presente no início das aulas especialmente quando a 

professora localiza assunto importante para o contexto da aula, como presenciei no 

dia 5 de junho “dia mundial do meio ambiente”. A professora leu o jornal dialogando 

com as crianças sobre os tipos de poluição e em seguida os convidou para a 

produção de um texto coletivo informativo. Segundo a professora, no jornal há 

muitos assuntos que necessitamos pesquisar para os alunos e estão sempre atuais. 

 

Professora Marlete: 

            A professora só organiza as crianças em dupla ou grupo quando tem 

atividades dirigidas para esse fim. As carteiras são organizadas em dupla, porém as 

crianças é que escolhem com quem sentar. A aula inicia com uma música de boas 

vindas, leitura dos nomes das crianças afixado na parede em ordem alfabética e 

diálogo com os alunos direcionado aos conteúdos do dia anterior. Em seguida, 

professores e alunos registram o cabeçalho e a rotina do dia que inicia sempre com 

a leitura de algum gênero. As crianças são convidadas a se reunirem num cantinho 

da sala onde se sentam para ouvir histórias. A professora dialoga com as crianças 

sobre a história lida e sistematiza as atividades da semana de acordo com o gênero. 

Do conto “Chapeuzinho Vermelho” a professora aproveitou para sistematizar 

algumas atividades durante quatro dias. 
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Professora Marlene: 

  Quando as crianças chegam à sala de aula encontram o cabeçalho pronto 

na lousa. As crianças escolhem os lugares que desejam sentar e a rotina do dia é 

elaborada juntamente com as crianças dialogando sobre os acontecimentos do dia. 

Enquanto as crianças registram o cabeçalho e rotina no caderno, a professora 

verifica as atividades de casa. Há preocupação da professora no inicio da aula com 

as crianças que apresentam dificuldades no processo ensino/aprendizagem 

circulando pela sala e atendendo-as individualmente com algumas atividades 

diferenciadas para serem desenvolvidas durante a aula. Na hora da história, cada 

dia é apresentado um conto de fadas e, embora a professora invista no trabalho com 

parlendas e músicas, sempre retoma as histórias como motivação. 

 

Professora Márcia: 

            As crianças sentam-se em duplas não direcionadas pela professora, porém 

há um grupo de alunos que as intervenções são mais direcionadas por ela. A aula 

inicia-se com uma música de boas vindas e em seguida o cabeçalho e rotina do dia 

em que as crianças registram no caderno. A rotina começa com a hora da história. 

Da história contada são desenvolvidas as atividades desafiadoras do dia. Durante a 

semana de minha estada, o gênero escolhido foi o conto “Os três porquinhos” As 

atividades foram selecionadas para serem desenvolvidas durante uma semana. As 

crianças participam com entusiasmo: opinam, interagem e dão sugestões. 

 

 

- Desenvolvimento das aulas das professoras:  

 

Professora Marta:   

           A professora desenvolveu atividades durante uma semana com o conto 

Cinderela: primeiro dia o contato com a história e levantamento dos conhecimentos 

prévios do que é um conto de fadas e assim a professora dialoga: “vocês se 

lembram o que é um conto de fadas? Como inicia um conto? O que acontece 

durante um conto? Como termina? Alguém poderia me dizer o início do conto 
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Cinderela, mesmo que nunca tenha ouvido falar? Qual a parte que considera mais 

importante num conto? Qual a frase de início e de encerramento de um conto?” 

             A professora conversa com as crianças reunidas num cantinho da sala de 

aula para que todos possam visualizar as figuras do livro e com entusiasmo inicia a 

leitura. Realiza os comentários, pois todos querem opinar e logo, a interpretação oral 

e escrita. As crianças demonstram grande interesse. 

               No segundo dia, por solicitação das crianças foi realizada nova leitura e, 

em seguida, o desenvolvimento de uma atividade desafiadora em que apresentava 

uma escadaria e cada degrau uma letra do alfabeto em que a criança deveria 

escrever palavras referentes ao conto até o castelo.  

            No terceiro dia, novamente a leitura, em seguida, a escrita de um bilhete 

para o príncipe avisando-o sobre onde poderia encontrar a dona do sapatinho de 

cristal.  

            No quarto dia, novamente a leitura seguida da solicitação da reescrita. 

             No quinto dia, foi produzido o livro “Cinderela” com os alunos divididos em 

grupo (considerando as hipóteses de escrita). Cada grupo com uma cartolina, 

destinados a escrever uma parte da história e ilustrá-la – respeitando os combinados 

para não entrar no tema da próxima página - assunto do outro grupo. No final da 

atividade, os grupos se apresentaram na ordem da seqüência da história formando 

um livro.  

          As crianças discutem o que consideram relevante sobre a história para 

realizarem o registro em que um dos alunos é o escriba (alfabético) e os demais 

apontam as idéias principais do conto e, ao mesmo tempo realizam em grupo a 

correção gráfica. As crianças recorrem à professora quando têm duvidas na escrita 

correta das palavras. O grupo realiza a leitura do que produziram com a 

preocupação de escrever um texto bem escrito uma vez que a professora explicou 

no início da atividade que outras pessoas terão acesso a leitura de seu texto. As 

crianças ilustram a página do livro respeitando o texto que eles produziram enquanto 

preocupam-se com os detalhes.  

            Durante a produção da reescrita do livro “conto” registrei a fala de duas 

crianças. “Professora a gente esta fazendo certo, mas a gente esta errando muito”. 

O “fazer certo e errando muito” na fala da criança significa que oralmente o grupo é 

capaz de estruturar a história tal como o autor escreveu, porém ao escrever 
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cometem os “erros de grafia” que percebem durante as discussões conflituosas que 

ocorre no grupo.  

             Durante as produções e mesmo na apresentação dos grupos formando o 

livro “Cinderela” as crianças atentaram para as partes de uma narrativa, sequência 

lógica dos fatos, reflexão da escrita e organização de idéias.  

 

 

Professora Maria: 

              A professora retoma os assuntos da aula anterior com a participação das 

crianças utilizando-se de um “jogo” de palavras similar ao “Ditado” que, em forma de 

jogo são escolhidas dez crianças para dizer algo interessante da aula anterior para 

que os colegas escrevam. Há envolvimento dos alunos na brincadeira enquanto a 

professora circula pela classe e realiza intervenção no grupo organizado a priori, que 

apresenta maiores dificuldades na escrita.  

            O alfabeto é retomado todos os dias com leitura e registro no caderno, sendo 

cada dia registrado todas as letras com um tipo de lista ex: (frutas, nomes de 

pessoas, animais, compras...). Há o momento da pesquisa: cada dia a professora 

escreve duas letras do alfabeto na lousa e as crianças pesquisam novas palavras 

com a letra solicitada nos livros que compõem a pequena biblioteca da sala. O texto 

coletivo é desenvolvido duas ou três vezes por semana envolvendo assuntos 

diversos de acordo com o interesse das crianças, pois são elas que escolhem o 

título e a interação acontece de forma agradável, pois há os combinados antes do 

início que permite ouvir as colocações dos colegas sendo um de cada vez... Dos três 

textos que presenciei a produção, dois foram informativos: sobre “Os animais”, as 

crianças classificaram os que voam, nadam... O interessante é que as informações 

tinham como base a vivência das crianças, por exemplo, as matérias que assistiam 

na TV Cultura. O outro texto foi sobre a água e as crianças falaram dos cuidados 

com os rios, da importância da água na vida do homem, também baseado em 

matérias que algumas crianças assistiram na televisão.  O terceiro texto coletivo foi 

lúdico sobre “o gatinho e o ratinho” em que o rato usa de esperteza para fugir do 

gatinho. Com os textos, a professora realiza leitura coletiva, interpretação oral e 

escrita com novas produções a partir dos temas desenvolvidos no texto como: 

anúncios, bilhetes... 

 



 

 

147 

 

Professora Mariana: 

           Depois de ler a reportagem do jornal sobre “a poluição”, a professora convida 

os alunos a produzirem um texto coletivo “informativo”. As crianças participam 

oralmente expondo suas idéias e opinando sobre os fatos relacionados aos tipos de 

poluição. A professora como “escriba” registra as principais idéias dos alunos 

instigando-os a participar e expor os conhecimentos que possuem. Há envolvimento 

de todos os alunos e desejo de opinar. Isso acontece por conhecerem o assunto a 

priori, sentindo-se motivados. Em seguida, a professora solicita às crianças que 

escrevam anúncios sobre a poluição do ar em cartolina realizando a pesquisa das 

informações no texto coletivo que se encontra registrado na lousa. 

            Enquanto as crianças produzem o anúncio, a professora percorre a sala de 

aula realizando intervenções e dialogando com os grupos sobre a grafia e clareza 

para atentarem de que outras pessoas irão ler. Os anúncios são afixados no mural 

da classe para que todos tenham acesso as informações. É possível observar a 

curiosidade de algumas crianças ao terminarem suas tarefas ao se aproximarem dos 

cartazes com interesse para ler o anúncio que os colegas escreveram. Embora a 

professora alfabetizadora desenvolva o trabalho em (2008) em uma 3º série, ainda 

há crianças em defasagem na escrita e necessitam de constantes intervenções 

direcionadas as suas necessidades. A essas crianças são direcionadas atividades 

que alicerçam o progresso na leitura e escrita com a utilização de letras móveis que 

são constantes e atenção individualizada. As aulas iniciam com a leitura de gêneros 

ou do jornal. As demais atividades são sistematizadas, desafiadoras e algumas são 

produzidas a partir do contexto do jornal ou gênero. A pequena biblioteca no 

cantinho da sala de aula fica a disposição dos alunos para escolherem livros para ler 

no momento em que concluem as atividades. 

 

Professora Marlete: 

          O trabalho desenvolvido com o conto “Chapeuzinho Vermelho” pela 

professora Marlete teve início com a roda de história e o filme na sala de vídeo. A 

discussão sobre o filme ocorreu na área verde externa que a escola possui. Foram 

levantadas as possibilidades de Chapeuzinho Vermelho não ter sido enganada pelo 

Lobo, a profissão dos pais dela, frutas e animais encontrados na floresta, pratos que 

a vovó e a mamãe preparavam. Deram a idéia de realizar um teatro sobre o conto. 
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Ao retornar para a sala de aula, primeiramente dividiram-se em grupos e fizeram 

desenhos em quadrinhos com as principais partes do filme, juntamente com o 

diálogo que já era conhecido por eles. Direcionados pela professora, cada grupo 

promoveu a apresentação do teatro à classe.  As listagens dos animais, frutas e 

doces foram realizados como lição de casa. No dia seguinte, com as listagens foi 

produzido um painel de listas. Após a montagem do painel iniciaram a produção de 

um pequeno bilhete para “Chapeuzinho Vermelho” avisando que o lobo estava ali 

por perto. Antes de iniciar a escrita do bilhete, a professora chama a atenção das 

crianças para as partes que compõe um bilhete: destinatário, desfecho, despedida, 

assinatura e data e logo se inicia a produção. Enquanto as crianças produzem o 

bilhete, a professora circula pela sala realizando as intervenções, respondendo as 

perguntas em relação a que letra usar, porém recebem maior atenção as crianças 

que mais necessitam de ajuda por ainda não dominarem a escrita e leitura 

convencional. 

         No dia seguinte, a professora inicia a aula dialogando com as crianças sobre o 

que produziram sobre a história “Chapeuzinho Vermelho”: 

          “Agora vocês já conhecem a história “Chapeuzinho Vermelho”. Já realizaram a 

reescrita em quadrinhos do diálogo da menina e o lobo. Nossa! Vocês capricharam 

nas listas! Quantos tipos de frutas Chapeuzinho Vermelho colheu! Quantos animais 

encontrou na floresta! Ficou muito bom! O teatro também ficou maravilhoso! Agora 

chegou a hora de vocês conhecerem a música também intitulada “Chapeuzinho 

Vermelho”. 

  Primeiramente a professora escreve a letra da música na lousa e as crianças 

lêem e cantam coletivamente. No segundo momento ouvem a música em CD e 

cantam atentando para a escrita na lousa enquanto a professora acompanha com o 

uso de uma régua. A professora solicita que uma das crianças venha à lousa e 

aponte a música enquanto todos leem e cantam. No terceiro momento a professora 

apaga a letra da música da lousa e anuncia que em um determinado momento a 

música irá parar e a partir de onde parar eles terão a tarefa de continuar a escrita da 

música que já sabem de cor.  

            As crianças que possuem autonomia na escrita pouco solicitam a ajuda da 

professora. Ela realiza as intervenções necessárias aos alunos que ainda não 
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escrevem convencionalmente dialogando: “Pela estrada afora...? Que letra 

começa?” A criança ganha a confiança e o encorajamento para utilizar nova 

hipótese, aponta para a letra móvel “p” e “l”. 

 

Professora Marlene:        

            A professora escreve na lousa a parlenda “suco gelado”. Em seguida, realiza 

a leitura com as crianças várias vezes apontando para que façam o ajuste do escrito 

ao falado. Depois, solicita que as crianças façam a reescrita da parlenda e pede que 

escrevam com lápis de cor de sua preferência as letras do alfabeto em forma de 

lista.  

            Em seguida a professora ordena que respondendo a pergunta da parlenda 

“qual é a letra do seu namorado?” Os meninos escrevam nomes de meninas para 

cada letra do alfabeto e as meninas escrevam nomes de meninos para cada letra do 

alfabeto. As crianças vivenciam momentos de trocas, pois há letras em que 

necessitam de ajuda tanto dos colegas quanto da professora para encontrar nomes 

de pessoas do sexo masculino e feminino, por exemplo, as letras: y, w, q, o... 

            Aos alunos com maiores dificuldades a professora realizou uma atividade 

desafiadora com letras móveis. Aos alunos silábicos e alfabéticos a tarefa era cada 

grupo montar uma parlenda ou música e escrever no caderno. Ao grupo de alunos 

silábicos e pré-silábicos foram agrupados com a tarefa desafiadora de montar com 

letras móveis a parlenda “Rei, capitão” com as letras dadas e já contadas a priori 

pela professora com a comanda: Não pode sobrar letra. Cada letra é colocada por 

um aluno de cada vez. Deverão ler e discutir se o colega está colocando a letra certa 

ou faltando letra. Foi possível perceber avanços e conflitos durante a discussão das 

crianças. 

            No dia seguinte a professora apresenta a proposta de escrita de um anúncio. 

“Hoje nós vamos aprender a escrever um anúncio. No anúncio podemos publicar 

qualquer coisa para que todos leiam. Nele você escreve o recado de compra, venda 

ou procura-se... O jornal tem uma seção especialmente para isso. Ao ler o seu 

anúncio as pessoas ficam sabendo o que você deseja vender, comprar, trocar ou 

está procurando. Vamos escrever um anúncio coletivo na lousa como modelo, 

depois vocês irão produzir o seu anúncio. Como poderíamos iniciar?” A professora 

dialoga com os alunos sobre o gênero e eles participam com os conhecimentos que 
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já possuem. Falam de anúncios em revista, jornais e, em seguida, iniciam a 

produção coletiva de um anúncio na lousa. Em seguida, realizam a leitura coletiva e 

combina com as crianças qual o anúncio que gostariam de escrever. As crianças 

dão várias sugestões e decidem pelo desaparecimento de um menino que devem 

procurar. A professora inicia o anúncio com: Procura-se um menino... Nesse 

momento as crianças, dão as características da criança desaparecida e iniciam a 

produção escrita individualmente. A professora circula pela classe sempre com a 

preocupação com as crianças que não leem e escrevem convencionalmente. A 

essas crianças as intervenções acontecem com o uso de letras móveis e banco de 

palavras. 

 

Professora Márcia: 

            A partir da leitura da história “A formiguinha e a Neve” a professora 

sistematiza algumas atividades com a interação da classe que opina com interesse. 

Após a leitura é realizada a interpretação oral e escrita. A professora solicita o nome 

das personagens, o nome da história e a escrita espontânea da parte da história que 

a criança mais gostou. Enquanto isso, a professora circula pela sala fazendo as 

intervenções necessárias. 

           Num segundo momento da aula, de acordo com a sequência dos fatos da 

história, em dupla, as crianças realizam os desenhos e a escrita nos balões 

formando um livrinho (cada dupla escreve e desenha uma parte da história). Os 

alunos discutem, opinam e solicitam a presença da professora constantemente para 

saber a grafia correta das palavras. 

           No dia seguinte a professora solicita a reescrita da história que envolve: o 

título, um dos personagens e encerramento livre. Essa atividade é dirigida pela 

professora que apresenta na lousa a grafia correta das palavras.  

Percebi que as crianças avançam tanto na hipótese de escrita, quanto nas 

produções de textos, pois tem modelo a seguir e sempre são direcionadas pela 

professora. Com essa sistematização é possível perceber que, no mês de junho 

algumas crianças já possuem autonomia nas suas produções e escrevem sem 

esperar que a professora faça intervenção. 
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                                                     ANEXO G 
HISTÓRIAS DE VIDA: AUTOBIOGRAFIA EDUCATIVA 
 
Como a professora alfabetizadora se percebe atualme nte e como conta a sua 

história? 

I 

              Tudo começou na zona rural na cidade de Itabaiana estado de Sergipe, 

onde passei parte da minha infância. Sou de uma família numerosa, de pais com 

vida simples e humilde, que não estudaram, mas se esforçaram para dar aos filhos a 

oportunidade de aprender a ler e escrever que eles não tiveram. “Educandário 

Particular de Itabaiana”, era o nome que tinha a escola que comecei a frequentar 

aos 7 anos de idade e que meus pais pagavam com muito sacrifício. Permaneci 

nesta escola durante três anos. Estudei da primeira a terceira série com a mesma 

professora, a qual me lembro com carinho, pois foi com ela que aprendi a ler e 

escrever. 

                Durante esses três anos de estudo com a mesma professora posso relatar 

que ela era muito brava e enérgica, por ser escola particular, exigia muito dos 

alunos. Fui alfabetizada com a cartilha “Caminho Suave”. A professora cobrava 

muita leitura e ditado com silabas estudadas. Ela não admitia erros ortográficos, se 

alguém errasse teria que fazer cópias de pelo menos dez vezes para cada erro 

cometido. Também tínhamos que memorizar as datas históricas dos conhecimentos 

gerais e também as tabuadas. Constantemente, ela fazia chamada oral e se alguém 

errasse as perguntas ela punia batendo com uma palmatória. 

               Sempre muito dedicada e esforçada eu não apanhei de palmatória, mas 

tinha alguns coleguinhas que apanhavam quase todos os dias. Eu ficava muito triste 

e procurava ajudar os meus colegas estudando com eles as tarefas de casa, pois 

éramos vizinhos e eu não queria vê-los apanhar. Quando ocorreram esses fatos eu 

era criança para entender e compreender o porquê da professora agir assim. Hoje, 

porém, entendo que muitos dos meus colegas apanharam por não saber reproduzir 

o modelo de conhecimento e ensinamento que recebiam. 

          Depois de algum tempo os meus pais mudaram da zona rural para morar no 

centro da cidade e me matricularam para estudar numa escola pública estadual da 

(quarta série até a oitava série), pois eles não podiam mais pagar a escola particular.    
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Nesse período, não tive muitos professores bons, embora fossem carinhosos, a 

metodologia sempre tradicional.  

               Para muitos professores o modelo tradicional era bom porque seguia 

sempre as mesmas regras conservadoras, mantendo-se no tempo sem mudar suas 

raízes. Seus valores morais vigentes na sociedade, preparando o indivíduo para a 

competição e adaptação a sociedade. Esses professores trabalhavam formando a 

partir de um modelo pré-definido moral intelectualmente apresentando-se como 

detentores do saber e o aluno deveria receber os seus conhecimentos e reproduzi-

los sem questioná-los. Porém, ao iniciar o ensino médio, outros professores já se 

apresentavam defendendo um modelo de ensino renovador, mas pouco aceito pela 

maioria.  

           Ao terminar o ensino médio na cidade em que morava eu só poderia fazer o 

curso de contabilidade ou curso de magistério. Decidi fazer o curso de magistério, 

pois a profissão de professora estava no auge e era muito respeitada pela 

sociedade. Ao dar início ao curso tive bons professores que, além de passar o 

conhecimento teórico e prático que possuíam demonstravam gostar muito do que 

faziam. Em especial, eu destaco a minha inspiração na carreira profissional a 

professora Fátima que tinha muito conhecimento e nos tratava com muito carinho e 

incentivo. Durante o curso com duração de quatro anos, passei a gostar e ter 

certeza do que eu realmente queria: ser professora. Sempre tive apoio de minha 

família e minha mãe se sentia orgulhosa por conseguir formar duas de suas filhas. 

Eu me formei concluindo o curso de magistério no ano de 1986, porém não exerci a 

profissão de imediato. Prestei o concurso público na minha cidade, porém, fiquei 

aguardando chamada para assumir. Enquanto isso continuava trabalhando como 

vendedora, em uma conceituada loja da cidade. Nesse período eu estava noiva e 

me casei no ano de 1989 quando me mudei para a cidade de Santo André estado de 

São Paulo. 

           No mês de março de 1989, fui contratada como estagiária por dois anos para 

trabalhar numa escola da Rede Estadual. Esse período foi de grande importância 

para o desenvolvimento de minha prática de ensino, pois eu só tinha o 

conhecimento teórico. Ao substituir os professores de primeira a quarta série, 

aprendi muito com as colegas e assim fui desenvolvendo a minha própria prática.  A 

cada série que substituía, tinha a oportunidade de vivenciar as dificuldades e as 

diferenças individuais de cada série. Foi um momento marcante na minha vida 
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porque havia o desejo de aprender na prática para poder exercer minha profissão 

com compromisso e responsabilidade. Procurei participar de todos os cursos 

oferecidos e leituras, pois o meu desejo era de que todos os alunos aprendessem e 

não media esforço para que isso acontecesse. 

            Ao terminar o contrato de estagiária tive pela primeira vez, uma classe para 

eu lecionar. Tive a oportunidade de colocar em prática tudo que havia aprendido.  A 

classe era difícil, pois alguns dos alunos já eram repetentes. A metodologia 

desenvolvida pela escola era tradicional. Eu procurei vencer esses desafios. 

Procurei cercar os alunos de carinho, atenção e incentivo por cada avanço e assim, 

aos poucos conseguiam resgatar a auto-estima e a vontade de querer fazer, querer 

aprender. Tive dificuldades com alguns alunos de ordem disciplinar, mas com apoio 

da família e direção da escola foram sanados. O trabalho com classes 

multirrepetentes, desafiador na época, pois tive que encontrar estratégias para 

atender as dificuldades dos alunos e também lidar com a falta de interesse da 

maioria dos alunos. Hoje considero enriquecedor para a minha carreira no 

magistério as classes difíceis que tive, pois as pesquisas, buscas e reflexões 

conduziram-me no gosto pela alfabetização que eu atualmente tenho. 

             Lembro-me da Progressão continuada e que a educação passava por 

grandes transformações e mudanças em virtude da Lei (LDB) 9394/96. Algumas 

escolas funcionavam como pólo para que fossem realizados grandes encontros, 

para trocas de informações sempre dirigidas por supervisores, que entendiam a 

parte legal da educação e educadores explanavam a parte prática da educação de 

acordo com o referencial pedagógico sugerido pela nova lei.  As novas abordagens 

construtivistas e as descobertas de Emilia Ferreiro tiveram grandes destaques na 

época. Considero importante para a alfabetização aquele momento porque trouxe 

reflexão e mudanças no comportamento dos professores e profissionais da 

educação no que diz respeito ao modo de avaliar, como combater a evasão escolar 

e a retenção que crescia assustadoramente nos anos de 1980.  

            Percebendo a necessidade de melhorar a minha formação e prática de 

ensino, decidi fazer o curso superior em Pedagogia que concluí no ano de 2000. 

Senti a necessidade de continuar a me atualizar participando de palestras com 

pensadores e cursos de formação fornecidos pela Rede Estadual como “Letra e 

Vida” para formação de professores alfabetizadores. 
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             Passei a refletir sobre a educação de forma consciente e ter um olhar mais 

direcionado as necessidades individuais das crianças e desafios que a sala de aula 

nos coloca.  Aos poucos percebi que não poderia mais transmitir conhecimentos, 

mas intermediar a aprendizagem que o sujeito já possui. 

             Durante a minha trajetória profissional construída até aqui, aprendi que 

educar não pode se limitar a um modelo de ensino permanente, pois cada ano é um 

novo desafio, cada turma uma realidade diferente e para cada grupo de alunos com 

conhecimentos diferenciados, tenho que fazer intervenções adequadas com 

atividades diversificadas que consigam atender as reais necessidades de cada 

criança, pois cada uma apresenta dificuldades e características próprias.  

           Aprendendo novas concepções percebi a importância de se aplicar 

metodologias e técnicas diferenciadas de aprendizagens para cada educando. 

          Hoje, ao iniciar um ano letivo, procuro conhecer os meus alunos em todos os 

aspectos principalmente quanto ao saber prévio que eles possuem, em que hipótese 

de escrita se encontram através de sondagem diagnóstica para que eu possa 

planejar com segurança atividades que contemplem as diferenças individuais, 

principalmente atividades que envolvam leitura e escrita. O que está sempre 

presente em minha sala de aula são os contos infantis que contextualizo dando 

origem a várias atividades significativas. Também providencio o cantinho da leitura 

para que tenham a oportunidade de escolher os livros que querem ler. O mais 

importante na alfabetização é fazer com que os alunos percebam a função social da 

escrita e para isso oportunizo com tudo que possa ajudá-los a colocar o que sabem 

para eu intervir. É nesse ponto que o processo se torna maravilhoso... Encorajo-os 

colocando desafios que os façam refletir e assim, vou interagindo e integrando-o aos 

novos conhecimentos e o ato de ensinar e aprender torna-se prazeroso.  

                    Ainda não me considero uma professora construtivista, mas me 

considero uma professora consciente do papel social que tenho enquanto formadora 

de idéias e de valores, e que no dia-a-dia, da sala de aula, procuro por em prática 

tudo o que aprendo e que considero importante para o desenvolvimento intelectual e 

social dos meus educandos. Se alguma idéia nova surge e eu não sei, procuro 

pesquisar, me informar, para passar da melhor forma possível aos meus alunos. 

Considero de suma importância a troca de experiência entre os colegas de 

profissão, pois muitas idéias nos dão condições de reinventar estratégias  de ensino 

significativas no cotidiano de uma sala de alfabetização.   (PROFESSORA MARTA)   
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                                                      II         

           Sou do tempo em que a escola era privilégio de poucos. A escola era fria e 

simples. Aprendi a ler aos sete anos de idade e a primeira coisa que li foi: 

            A pata nada                                                              nada 

            Pata                                                                        na 

             Pa                

        Já deu para perceber que fui alfabetizada pelo método tradicional. Meu nome 

eu aprendi a escrever na letra bastão, escrevia meu nome e sobrenome, o prenome 

ficava depois. Minha mãe me  ajudou a escrevê-lo na ordem certa. 

           Minhas professoras do antigo primário eram bastante severas: exigiam 

cadernos limpos, caprichados, encapados... Higiene pessoal era imprescindível, às 

vezes, elas usavam palavras fortes como “porco”, “vagabundo”, etc. 

            Embora meus pais tivessem tido pouco acesso ao estudo, meu pai fez 

cursos por correspondência na fábrica e na sua prática profissional. Todo ano, ele 

presenteava cada uma de nós (somos seis mulheres), com uma coleção de livros, 

ora de literatura, ora de grandes personalidades, dicionários ilustrados. 

           Meu pai fazia para mim uma coleção de livrinhos de histórias, que eram 

pequenos e vendidos em banca de jornal. Fui crescendo e desenvolvendo o gosto 

pela leitura. Quando mudei para Santo André (morava em São Paulo na época), 

essa coleção que eu tanto gostava perdeu-se e lamento até hoje essa perda. 

           Modéstia a parte sempre fui boa aluna. Gostava muito de ler e estudar (e 

gosto até hoje). Interrompi meus estudos porque me casei muito cedo. Depois dos 

filhos crescidos, decidi voltar a estudar, pois precisava trabalhar e não tinha 

profissão alguma.  

          Fiz o curso de magistério e pensava não ser capaz de me tornar professora. 

Lembro-me bem quando fui chamada por uma escola particular para cobrir a falta de 

uma professora. Fiquei apavorada! Corri para os braços de minha professora de 

Didática, minha mestra-modelo, dona Conceição Martins e disse-lhe: O que faço 

agora? E ela me disse: Vá! E você se verá capaz! Perguntei-lhe: E se eu falhar? E 

ela: Você aprenderá com os seus próprios erros. Vá!  

          Quando lá estava e tive contato com os alunos, procurei fazer o que me foi 

pedido. Vendo a alegria dos alunos, o contato deles e com eles percebi: É isso 

mesmo que quero para mim! 
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           Sempre trabalhei com criança maiores de 7 anos, mas como tudo na vida tem 

a primeira vez, quando entrei na Rede Estadual, recebi uma primeira série que 

“ninguém nunca queria”. Com dificuldades e buscando ajuda, estudando, fui levando 

e assim, alfabetizando. Quando, ao final do ano, percebi que todos os alunos 

estavam lendo, a alegria era tanta que eu chorava como criança. Percebi: É isso aí 

que quero fazer! Alfabetizar! 

           Procurei dedicar-me ao processo de alfabetização quase todos os anos. 

Enquanto alfabetizava, lia muito as teorias de Emilia Ferreiro e participava dos 

cursos oferecidos pela Rede. Isso me forneceu embasamento a minha prática 

pedagógica que até hoje procuro fazer o melhor. Considero sempre ter feito um bom 

trabalho em alfabetização. 

          Uma classe me marcou muito foi no ano de 2001, pois nela havia 37 alunos 

na segunda série. A classe já havia passado por seis professoras e os alunos eram 

inquietos e só alguns estavam alfabéticos. Senti-me desafiada...  

          Busca, estuda, refaz, faz... No final do ano letivo todos alfabetizados e 

produtores de textos. Os pais não cabiam em si de alegria, tanto que pediram a 

diretora da escola que a sala fosse minha no próximo ano. Se não consigo 

alfabetizar alguma criança, sento-me culpada e me questiono: será que a falha é 

minha?  

          O que eu sei é que não se pode, jamais, “brincar de alfabetizar” com uma 

criança! 

 Essa sou eu! Minha trajetória está sendo construída com muito empenho e 

esforço, para garantir uma boa alfabetização.  

                                                                                            (PROFESSORA MARIA)       

 

                                                               III 

            Morei na zona rural no estado do Paraná onde estudei até concluir a quarta 

série. Fui alfabetizada pelo método tradicional e a cartilha era “Caminho Suave” em 

que iniciava com a lição do “bebe”. Da minha casa até a escola eu caminhava mais 

ou menos dois quilômetros. O aprendizado no caminho da escola (acompanhava o 

crescimento das plantas e animais), brincadeiras no intervalo, festivais promovidos 

pelas professoras e horta que cultivávamos com direito a preparação da merenda, 

fez com que o meu despertar no mundo da escrita acontecesse de forma prazerosa. 
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           Já nos primeiros meses da primeira série eu já conseguia ler toda a cartilha. 

Como a cartilha era o único material impresso para ler que eu tinha, lia quase todos 

os dias a mesma coisa. Minhas professoras eram criativas e talvez pela pouca 

experiência e material que tinham, compensasse dando-nos atenção e liberdade 

para criar canções, poesias e teatros que apresentávamos a classe. Lembro-me de 

que na mesma classe havia duas séries (primeira e segunda) e depois (terceira e 

quarta), com isso eu aprendia os conteúdos da série seguinte. Hoje, penso que foi 

enriquecedor para eu estar numa classe mista, pois nunca acumulei dificuldades no 

aprendizado. Cortei o bolo no encerramento da quarta série como a melhor aluna da 

classe. A professora da (terceira e quarta série) durante dois anos seguidos fez com 

que eu cultivasse grande admiração e sempre me pego repetindo alguns gestos 

seus.... 

             Meus pais estudaram até a quarta série, mas estavam cientes naquela 

época da importância do estudo para os sete filhos. Quando eu passei para a quinta 

série, meus pais mudaram para a cidade e um dos objetivos era dar estudos aos 

filhos.  

            Observava meus professores com admiração e brincava de escolinha com 

minhas colegas em casa e isso foi despertando o desejo de “ser professora”. Não 

tive dúvidas quando iniciei o segundo grau na escolha do “magistério”. Uma das 

exigências do curso de magistério foi a “regência de classe” durante quinze dias. A 

professora da sala de alfabetização relatava a minha aula dando críticas e 

sugestões. Fiquei muito feliz com as observações e elogios que recebi durante os 

quinze dias. Essa experiência foi muito importante para mim. Antes mesmo de 

concluir o magistério, no último ano, passei num concurso e foi-me atribuída uma 

primeira série. Aos dezessete anos eu iniciei como professora alfabetizadora. 

            Trabalhei dois anos seguidos com primeira série, com uso de sílabas e 

cartilha. Minha sala era toda decorada com as famílias silábicas. Percebia, mas não 

entendia o porquê da falta de segmentação e fragmentos das palavras nas escritas 

espontâneas em bilhetes que as crianças escreviam para a mim. Eu ficava 

imaginando o que ia acontecer na série seguinte, pois teriam que usar o livro. Esta 

indagação era interna, porém um dia perguntei a uma professora da segunda série 

que ficou com os meus alunos como eles estavam? Ela me respondeu que uma 

graça! Não entendi direito o que ela quis dizer, mas eu sabia o que eu estava 

perguntando... Não esclareceu a minha dúvida. Minhas indagações tornaram-se 
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mais acentuadas quando pedi uma cartinha ou bilhete aos meus alunos no mês de 

novembro de 1985 quando me afastei para o casamento. A intenção de que eles 

escrevessem a carta ou bilhete solicitado era para eu guardar de recordação. Não 

gostei do que recebi. Eles tentaram, porém, eu esperava a escrita correta como 

havia ensinado como todo professor tradicional espera.  

           No ano de 1986, casada, morando em Santo André, SP, fiz cadastros nas 

escolas e logo fui contratada para assumir uma primeira série. Nesse momento 

iniciavam-se as propostas do Ciclo Básico e eu ainda não compreendia todo o 

processo e muito menos as teorias de Emília Ferreiro que tanto se divulgava na 

época.  

             Procurei ler, fazer os cursos fornecidos pela rede para internalizar o novo, 

pois eu tinha algumas indagações de minhas primeiras séries no Paraná. Falava-se 

do uso social da escrita. Pensei nos bilhetes e cartas que pedi aos meus alunos e só 

ensinei as palavras e frases através da cartilha. Essa foi a minha primeira 

descoberta: A de que não se podia ensinar como antes!  

             Os cursos que participei na Rede foram de grande importância para o meu 

entendimento de como a criança pensa sobre a escrita. Passei a utilizar diversos 

gêneros na alfabetização e colocar a criança para escrever e ler constantemente e 

aí descobri o segredo de uma boa alfabetização. 

           O primeiro concurso do Estado de São Paulo que prestei, eu passei e me 

efetivei em 1992. 

            Sempre fui muito dedicada a alfabetização, todos os anos encerrava o ano 

letivo com entrega de livros produzidos pelas crianças com a presença dos pais. 

Tornei-me conhecida na escola em que trabalhei durante doze anos, e a diretora 

dizia em época de matricula: Tem uns quinhentos pais querendo a professora 

Mariana. Isso me enriquecia como pessoa e profissional. 

          Depois de inúmeros cursos fornecidos pela rede do Estado de São Paulo, 

iniciei o curso de Pedagogia no ano de 1997. Contei com professores 

comprometidos e muito acrescentou sobre as teorias de que necessitava para 

embasar a minha prática. Em 2003, fiz Pós-graduação Lato Sensu na USP sobre 

“Violência Doméstica Contra Criança e Adolescente”. No início pensei que não teria 

muito a acrescentar, mas descobri que o que se passa no “lar” pode ter sérias 

influências no aprendizado de uma criança. Tornei-me mais sensível na busca de 
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observar melhor não só a aprendizagem das crianças, mas o seu convívio em casa 

se rodeado de afeto, maus tratos ou agressão.  

           Hoje, já com 22 anos como professora alfabetizadora, resolvi iniciar o curso 

de Mestrado para continuar a descobrir a complexidade de uma boa alfabetização. 

Sendo a maioria desses anos dedicados à alfabetização, ainda carrego a mesma 

alegria do início de minha carreira quando vejo uma criança descobrindo o mundo 

da escrita.  

                                                                                       (PROFESSORA MARIANA)     

                                                         IV 

          Venho de uma família muito simples, meus pais vieram do interior de São 

Paulo para começar a vida na cidade de Santo André, onde na época enfrentaram 

muitos obstáculos. 

           Minha mãe encontrou dificuldade em matricular-me em escola próxima de 

casa para iniciar a 1a. série. O fato de eu não ter sete anos de idade completos não 

havia vagas, mas era uma grande vontade de minha mãe que eu iniciasse os 

estudos, pois ela já havia me ensinado algumas letrinhas.  Devido a esse motivo, 

minha mãe me matriculou em uma escola distante de casa, havendo necessidade 

de utilizar transporte coletivo para chegar até a escola, pois não possuía condições 

de pagar um transporte escolar particular.  

            Lembro-me que nos primeiros dias minha mãe me acompanhou até a escola 

para que eu aprendesse o caminho, depois seguindo todas as suas orientações e 

recomendações e cuidados comecei a ir sozinha. 

           As dificuldades financeiras eram presentes e por esse motivo não tinha 

nenhum material escolar que não fosse o essencial, inclusive, recordo-me o carinho 

com que minha mãe costurou uma sacola plástica de uma loja de sapatos para ser 

utilizada como a bolsa para eu levar os meus materiais.  A escola era um espaço 

grandioso aos meus olhos, tudo era gigantesco e assustador. 

            A professora que me ensinou as primeiras letrinhas do alfabeto, chamava-se 

Toninha, por certo era Antonia, inclusive o mesmo nome de minha mãe. 
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            Na época eram os pais quem compravam a cartilha a ser estudada, a 

inesquecível “Caminho Suave”, em uma versão aprimorada. Era fascinante 

manuseá-la! Olhar tantas figuras coloridas, tantas letras, palavras a serem 

aprendidas e lidas. Passava o tempo todo estudando as lições mesmo as que a 

professora ainda não tinha pedido, tamanha era a minha curiosidade. 

            Sempre havia tarefas para casa, assim como treinos a leitura, onde de 

maneira prazerosa lia várias e várias vezes os textos da cartilha e ficava muito 

tempo olhando as figuras tão coloridas que enriqueciam esse momento de 

alfabetização.  Muitas vezes chegava até mesmo a decorar o texto. Era encantador 

ler a lição do “bebê”, que trazia uma sonoridade convidativa a fazer a leitura por 

várias vezes. 

           As atividades em folhinhas mimeografadas, eu realizava com muito 

entusiasmo e muitas vezes, figuras para serem coloridas, onde era com muita 

alegria que eu utilizava nos contornos minhas canetinhas.  Eu desenhava muito bem 

e a professora sempre fazia  por escrito algum elogio que causavam orgulho aos 

meus pais.  

            Não consigo me recordar do rosto de minha professora Toninha, mas não 

esqueci muitas de suas ações.  Ela lia histórias de uma maneira muito especial, 

tanto que mesmo precisando ir ao banheiro queria ficar e continuar a ouvi-la, sem 

querer interrompê-la.  Tinha grande admiração por ela e acho até que foi a 

professora Toninha quem despertou em mim o desejo de ser professora. 

            Tudo que ela oferecia era um incentivo a aprendizagem da escrita e da 

leitura de maneira significativa a porto de me recordar até os dias de hoje. 

            Também não me esqueço de um palhacinho com o corpinho feito de 

bombons “Sonho de Valsa”, que ela nos presenteou no dia das crianças. 

            Acredito que já no início da 2a. série já possuía domínio de leitura e já 

produzia meus próprios textos e reescritas de histórias.  

 Embora com algumas dificuldades de ortografia na 2a. série com a professora 

Francisca, eu já dominava a escrita, mas tive uma experiência  muito desfavorável, 
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pois um dia a professora Francisca da 2a. série, me chamou até lousa para realizar 

uma divisão sem eu nunca ter visto antes. Por eu não saber, bateu em meu rosto 

perante todos. A agressão física e punições ainda era presente por alguns 

educadores naquela época. 

            Eu chorei muito e minha mãe acreditava que uma professora que batia podia 

ser considerada uma boa professora, portanto não se queixou à direção da escola, 

mas acompanhou todo o processo dali em diante em minha vida escolar. Eu 

continuava sempre apresentando grandes dificuldades na disciplina de matemática. 

Esse fato causou-me um grande bloqueio em minha aprendizagem em tudo que 

envolvia matemática. Era um pavor! Compreendia todo processo, mas não 

memorizava a dificuldade que perdura até os dias de hoje. Devido a esse motivo 

sempre era mais prazeroso tudo que envolvia a leitura e a escrita ao invés de 

matemática. Mesmo com essa experiência desfavorável desde criança eu admirava 

o trabalho de um professor e a sua grande importância, devido a isso desde criança 

tinha esse desejo de seguir esse caminho. 

            Tive oportunidade de cursar o Magistério em escola particular através de 

bolsa de estudo, tendo uma ótima formação que por muitos anos contribuíram em 

minha atuação em sala de aula. 

            Com as mudanças ocorrendo, e exigências da LDBEN, voltei a estudar 

depois de dez anos trabalhando em sala de aula. Cursando Pedagogia  foi possível 

buscar um aperfeiçoamento em minha prática pedagógica e de desenvolvimento 

mais reflexivo. Em 2003, cursei pós-graduação Lato Sensu em Violência Doméstica 

pela Universidade de São Paulo (USP). Passei a refletir sobre a violência que 

acontece entre as quatro paredes de que nossos alunos muitas vezes, são vítimas 

interferindo em sua aprendizagem. Em 2005, cursei “Letra e Vida”, um programa de 

formação de professores alfabetizadores que considero um dos melhores oferecidos 

pela rede estadual. Estou sempre buscando aperfeiçoar a minha prática pedagógica 

com leituras porque acredito na educação. 

            Assim, como as experiências tão favoráveis e significativas propiciada pela 

minha admirável professora Toninha da 1a. série, mesmo considerando ter passado 

quando criança por professores mal preparados como a professora Francisca da 2a. 



 

 

162 

 

série, ambas me mostraram a importância do respeito ao educando. O que vivenciei 

de maneira tão favorável e também desfavorável, reverteu-se no empenho de ser 

uma educadora reflexiva, de me colocar sempre no lugar do aluno em suas 

aprendizagens, expectativas, limitações e dificuldades. 

           No momento de alfabetização, realizo atividades diversificadas como jogos de 

memória, de palavras, dominó, letras móveis, cruzadinhas, caça-palavras com 

banco de dados, pesquisa de letras e palavras, leituras de histórias infantis na busca 

de uma aprendizagem mais significativa. 

            Minha trajetória profissional cursos de formação contribuíram para que eu 

buscasse sempre ser uma professora que ofereça aos alunos diversas estratégias 

com a finalidade de sanar e facilitar a aprendizagem do aluno, principalmente no 

momento de alfabetização. 

            Diante do compromisso de ser educadora  existe a necessidade constante 

da reflexão sobre melhorias para atingir a qualidade de ensino, mesmo 

considerando as diversidades presentes em sala de aula, bem como nos aspectos 

econômicos, culturais e sociais. Ver as crianças lendo e escrevendo no final do ano 

letivo motiva-me imensamente, pois eu sei o tamanho de minha participação e 

responsabilidade na vida escolar de cada uma delas.  

                                                                                                 (PROFESSORA MARLETE)    

                                                       V                

             Quando iniciei meus estudos na 1º série, estava com seis anos incompletos, 

como morava no sítio, via meus primos irem à escola e também queria ir. A 

professora então deixou que eu frequentasse as aulas, mas não poderia registrar o 

meu nome no diário de classe, nem fazer as provas e quando o inspetor fosse visitar 

a escola eu não poderia ir à aula. Quando o inspetor chagava em visita de surpresa 

ela me pulava pela janela e eu corria para a casa de um colono que ficava perto ou 

ia para casa sozinha. No final do ano foi uma decepção para mim porque embora 

sabendo a ler e a escrever, não pude fazer o exame final, pois não havia completado 

ainda os sete anos.  
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             Foi marcante demais quando aprendi a ler e a descobrir o segredo da 

leitura. No início, não conhecia nenhuma letra do alfabeto, morava na roça e não 

tínhamos contato com nada que pudesse me ajudar, pois meus pais eram semi-

analfabetos. Tinha um tio que vinha de vez em quando ensinar o catecismo e lia os 

livros para eu e meus irmãos ainda pequenos. Era um mistério a formação das 

palavras para mim. Eu ficava só olhando aquelas páginas do livro que meu tio lia 

com aquele monte de letras seguidas... 

            Quando a professora iniciou o alfabeto (eu ainda não era matriculada na 

escola) e a família silábica foi um bicho de sete cabeças para mim. Ela colocava 

uma gravura com as famílias silábicas e assim nós fazíamos a associação do 

desenho com a letra do alfabeto. A cartilha utilizada era a “Caminho Suave”. De 

repente, com muito esforço pessoal, pois eu era muito curiosa compreendi todo o 

processo da leitura e escrita. Foi realmente a descoberta de um segredo, tal como 

foi a abertura de uma porta secreta das histórias que meu avô contava e dos livros 

que meu tio lia, principalmente a história do Pé de Figueira que nunca me esqueci e 

até hoje eu conto para meus netos.  

          Como todas as pessoas que estudaram na zona rural sabem, a sala de aula 

era organizada em três turmas: primeira e segunda - terceira e quarta séries. Cada 

série separada em fileira e a lousa dividida em três partes. Eu ficava admirada 

quando a professora colocava o mural de gravuras e os alunos da segunda e 

terceira séries escreviam as histórias. Acredito hoje, que essa multiplicidade de série 

foi enriquecedor ao meu desenvolvimento uma vez que o ensino não se limitava a 

minha faixa etária (alfabetização), mas o contato constante com os conteúdos das 

séries seguintes.  Minhas professoras eram muito bravas e exigentes. Para elas o 

aluno tinha que ir para estudar e não brincar. Mesmo assim, tínhamos muito respeito 

por elas, uma vez que éramos conhecidos e vizinhos de meus pais. Nossos pais 

eram rígidos e exigentes também, porém sempre prontos a nos ajudar. Não existia 

diferença de classes sociais na escola rural porque ficava distante da cidade e 

atendia a todos. 

            Iniciei meu trabalho como alfabetizadora no ano de 1986, quando me foi 

atribuída uma classe do Ciclo Básico de alunos repetentes. Naquela época, 

tentavam “homogeneizar” as classes. A minha função era alfabetizar os alunos e 
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assim que eles aprendiam a base alfabética iam para outra sala mais avançada. Em 

troca vinham outros alunos com dificuldades para eu intervir, num processo de troca 

em que o aluno nunca permanecia mais que dois meses na mesma sala de aula.                        

Nesse processo de estar com os alunos pré-silábicos eu aprendi muito e enriqueceu 

a minha prática pedagógica, pois até os dias de hoje, minha preocupação são com 

essas crianças que não compreendem a função social da escrita. Com isso, 

estabeleço um ensino mais produtivo, significativo com o cuidado de não excluir 

nenhum aluno da aprendizagem a que tem direito.  

              Em 1996, fui convidada pela Delegada de Ensino para trabalhar com os 

alunos das classes de aceleração que estavam sendo implantadas no Estado de 

São Paulo. As classes eram compostas por alunos repetentes ou com idade acima 

de 12 anos. Foi uma experiência maravilhosa que atuei até 2001. Coloquei em 

prática as teorias de Ferreiro & Teberosky numa visão construtivista, porém não 

aboli totalmente as famílias silábicas, mas, criei novas estratégias de ensino em que 

coloca o aluno na produção constante de textos de diversos gêneros motivando-o a 

aprender. Foi uma experiência enriquecedora na minha carreira como 

alfabetizadora.  A cada ano minhas classes de alfabetização apresentam menor 

número de alunos que não compreendem o processo da leitura e escrita.  

           Cursei pedagogia em virtude das exigências da nova LDBEN (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e pude aperfeiçoar meus conhecimentos 

teóricos e ao mesmo tempo a minha prática. Realizei muitos cursos fornecido pela 

rede estadual e estou sempre buscando novos conhecimentos num processo de 

formação continuada. O último curso que realizei foi o “Letra e Vida” de Formação 

de Educadores Alfabetizadores. O programa “Letra e Vida” favoreceu e muito em 

minhas reflexões atuais sobre a alfabetização principalmente no longo caminho que 

percorri em minha jornada profissional desde a implantação do ciclo básico até os 

dias de hoje, pois na época eu não compreendia as hipóteses da escrita da criança. 

Hoje além de possuir esse domínio necessário no processo de alfabetização 

percebo a necessidade da formação continuada dos professores para se chegar a 

uma educação de qualidade. 

               Atualmente, meu maior objetivo é possibilitar que todos os alunos se 

tornem leitores e produtores de textos, e para isso, desenvolvo uma metodologia 
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com o cuidado de não excluir nenhum aluno do processo de construção da escrita. 

Acredito que a condição socioeconômica não deva ser encarada pela escola pública 

e principalmente pelo professor como um obstáculo entre a criança e o 

conhecimento. Sempre trabalhei em região periférica e sei que a maioria das 

famílias teve pouco acesso à cultura, mas buscam uma igualdade de direitos de 

cidadania que nós professores não podemos negar. 

                                                                                       (PROFESSORA MARLENE) 

                                                              VI 

             Iniciei minha vida profissional no dia 01 de abril de 1983 em uma pequena 

cidade do interior do Ceará.  Apesar de na época estar cursando o primeiro ano do 

magistério e não ter nenhuma experiência profissional na educação, o Prefeito da 

pequena cidade “Várzea Alegre” me contratou para exercer a função de 

Coordenadora em uma escola de Educação Infantil. 

          Em 1984, me casei e me mudei para São Paulo. Chegando aqui, tive meus 

dois filhos, trabalhei em empresa privada e foi com essa experiência que tomei a 

decisão de terminar o magistério e ingressar de vez na área da educação. 

           Em 1986 eu já estava em sala de aula como estagiária e descobri o prazer 

pela alfabetização. Compreender a “Psicogênese da Língua Escrita” de Emília 

Ferreiro e suas idéias relacionadas à hipótese de escrita da criança passou a ser 

meu foco e resolvi investir ao máximo em mim, participando dos cursos promovidos 

pela Rede Estadual além das leituras sobre o assunto. É fácil entender a teoria 

quando se vivencia na prática em sala de aula. 

           No ano seguinte, novos caminhos se abriram e consegui a minha primeira 

classe livre, uma primeira série. A partir daí passei a me dedicar a alfabetização. Fiz 

vários cursos de formação, tanto particulares quanto os oferecidos pela Rede 

Estadual. Conheci métodos diversos: tradicional, fonético, analítico, construtivismo, 

entre outros. 

           Logo assumi a função de Coordenadora Pedagógica do ciclo Básico, onde 

fiquei coordenando um período e atuando como alfabetizadora em outro. Essa 
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experiência como coordenadora, contribuiu muito para minha vida profissional. Foi 

nesse período que vivenciei momentos de expectativas e muitas reflexões sobre a 

prática pedagógica. Eu acreditava e apostava no Ciclo Básico. Tive a oportunidade 

de conhecer bons e maus alfabetizadores, porém, prestei ajuda em todos os 

sentidos aos professores que necessitavam de minhas orientações como 

coordenadora, tanto em sala de aula, quanto  nas explicações teóricas e mesmo 

dando oportunidades em HTPCs de trocas de experiências com os alfabetizadores.  

          Eu adoro desafios e não tem desafio maior que enfrentar uma classe 

contendo em média 35 alunos, hoje, porque antes chegava a 40 alunos para 

alfabetizar em cada classe. Tudo isso, sem muitos recursos didáticos e 

pedagógicos. O desafio maior, é ter esse número de alunos, quando eles não vivem 

em ambiente letrado, cabendo ao professor essa tarefa, como é o caso das escolas 

onde sempre trabalhei e trabalho atualmente. 

            Enquanto professora alfabetizadora, ao contrário do que muitos pensam, é 

fundamental a formação continuada para ampliar os conhecimentos, pois a LDB – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos apresenta um novo olhar para a 

educação. Já na progressão continuada por falta de preparo, orientação e melhor 

entendimento o seu principal objetivo é confundindo com promoção automática. Os 

anos de 1990 foram de muita pesquisa e estudos, pois um novo paradigma na 

educação brasileira surgiu conhecido como “a década da educação”, colocando 

muitos educadores nos bancos escolares abertos a pesquisa. 

            Sempre quis fazer um curso superior e com a “imposição” do estado em 

virtude da LDB, logo arrumei tempo e condições financeiras para realizar meu 

sonho. Consegui concluir em 1999, meu curso de Pedagogia. Tudo que eu queria 

era me aperfeiçoar na área pedagógica. Concluí “Letra e Vida” no ano de 2006 que 

é um Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, que considero de 

grande contribuição em minhas reflexões tanto no caminho que percorri até o 

momento como professora alfabetizadora, como também, na ação em sala de aula.  

        Sou uma pessoa inquieta e procuro pesquisar na busca de inovar minha prática 

pedagógica ou ressignificar o que acredito para atingir o objetivo na alfabetização 

que é ver todos os alunos lendo e escrevendo. Quando isso acontece sinto o quanto 
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vale a pena alfabetizar, especialmente por saber que tenho grande participação. 

Digo participação porque trabalho em periferia onde as crianças pouco vivenciam a 

leitura e escrita em casa, por isso é o que mais exploro no ambiente sala de aula.  

           Acredito no potencial de muitos profissionais da educação, na 

responsabilidade e compromisso, habilidade que a maioria possui. É obvio que o 

resultado do nosso trabalho não se dá em curto prazo e costumamos cobrar muito 

de nós mesmos enquanto profissionais, porém, quando encontramos boas 

parcerias, sempre nos surpreendemos com os resultados. 

                                                                                      (PROFESSORA MÁRCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


