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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar o Programa Ler e Escrever das 

escolas estaduais de São Paulo, apontando seus possíveis benefícios e principais 

problemas. O programa representa mais uma tentativa do sistema público de ensino 

no sentido de reverter o quadro de precariedade apresentado pelos alunos da escola 

pública no que se refere ao processo de alfabetização. No primeiro capítulo 

encontram-se considerações pertinentes a alfabetização e concepções de ensino. 

No segundo capítulo é apresentada a legislação que respalda o programa e também 

a forma como vem sendo aplicado. O terceiro capítulo trata dos procedimentos 

metodológicos. Foram desenvolvidos questionários para professores alfabetizadores 

e professores-coordenadores e elaborados quadros de análise para classificar os 

depoimentos coletados a partir dos pares de categorias dialéticas do referencial 

teórico-metodológico construído por Alves (2000). Alguns dos professores 

entrevistados acreditam que o programa traz idéias novas, porém seu referencial 

teórico é fundado no construtivismo, que já orienta os documentos institucionais da 

educação brasileira há mais de 25 anos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is analyse the Read and Write Program of state 

schools from São Paulo to argue their theorist system elements. The project Read 

and Write represents one more try from public teaching system on the way to revert 

the unstable situation presented by students from public schools on the read and 

write process. The second chapter presents the legislation that endorses the 

program and also the way how has been applied. The third chapter presents the 

methodological procedure. Questionnaires had been developed for teachers and 

elaborated points of analysis to classify depositions from the reports by dialectics 

categories of theorist system referential made by Alves (2000). Some interviewed 

teachers believe that the program brings new ideas, however the theoretical 

referential is based on constructivism that guides the Brazilian education institutional 

documents for more than 25 years.  
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INTRODUÇÃO 

 

A história que antecede a elaboração desta pesquisa mostra que foi sendo 

construída no bojo de minha formação acadêmica. As questões vivenciadas ao 

longo de minha trajetória profissional e pessoal constituem a base, sobre a qual se 

assentaram as minhas indagações contidas neste objeto de investigação. 

Minha primeira graduação foi em Pedagogia, e a partir daí teve inicio o meu 

percurso profissional na área da educação, mais precisamente como docente nas 

séries iniciais.  

Efetivei-me na rede pública estadual de São Paulo como Professora de 

Ensino Básico I � PEB I em 2006 e a partir disso, minhas dúvidas e curiosidades 

sobre os métodos de ensino realizados pelas professoras da rede iniciaram. 

Graduei-me também em Educação Artística e Aproveitamento de Estudos em 

Geografia, me tornando professora de Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio, 

lecionando atualmente na rede estadual e municipal de São Paulo. 

Não achando suficiente essa formação realizei Pós-Graduação Lato Sensu 

em Arte e Educação, através do qual se abriram as portas para minha carreira 

profissional no ensino superior à distância - EAD. 

Ministrando aulas nos cursos de Pedagogia e Educação Artística surgiu a 

necessidade de iniciar o Mestrado.  

No mesmo ano em que inicie o Mestrado também surgiu o novo programa de 

ensino como referencial na rede estadual. Devido à minha preocupação com a 

qualidade da educação e curiosidade sobre os novos programas criados pelo 

governo, decidi pesquisar sobre o Programa Ler e Escrever, o que fez germinar meu 

atual objeto de pesquisa de trabalho cientifico. 

O Programa Ler e Escrever implantado na Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo � SEE tem como objetivo reverter a defasagem educacional do ensino 

público.  

Este projeto visa analisar os possíveis benefícios e limitações do Programa 

Ler e Escrever criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que 

tem desenvolvido ações pedagógicas visando a reverter problemas educacionais 

que, por sua vez, geram um quadro de analfabetismo e de alfabetização precária 

entre os alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental da rede pública estadual de 

ensino. Para tanto é necessário investigar as diversas especificidades do referido 
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Programa, desde suas implicações políticas até seus reflexos nas ações dos 

supervisores, diretores, professor-coordenador, professor regente e alunos. 

Gadotti (1994, p. 579) diz que todo projeto pressupõe rupturas com o 

presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado 

confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma 

nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado 

melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa 

frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ações 

possíveis, comprometendo seus atores e autores. 

As propostas de trabalho para a alfabetização vêm se desenvolvendo e se 

transformando, porém, ao mesmo tempo, é notável que ainda há muito a se 

transformar em busca de um sistema pedagógico para essa fase escolar que 

consiga de fato relacionar os conteúdos desenvolvidos com um real significado e 

aplicabilidade para a criança em seu dia-a-dia. 

O Programa Ler e Escrever tem como objetivo romper com a cultura escolar 

equivocada que permitem aos alunos percorrer os anos dos ciclos sem conseguir 

aprender a ler e a escrever. Tem como propósito desenvolver ações que interferem 

diretamente no cotidiano da sala de aula e na gestão da escola e que visem a 

reverter este quadro de fracasso escolar ocasionado pela alfabetização precária dos 

alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental dos sistemas públicos de ensino.  

Para Soares (2001), a educação de qualidade, além de ser um direito do 

cidadão, é defendida como uma possibilidade de mudança individual e social de 

acesso a determinados tipos de conhecimento. Porém, também é inegável que, na 

maioria das sociedades, com o advento da escola, foi a ela delegada a tarefa de 

oportunizar o acesso à leitura e à escrita para crianças e jovens. 

Dentro dessa perspectiva, Soares (2004) considera o acesso à leitura, 

entendido como possibilidade e direito a ela, na perspectiva da responsabilidade 

social, como uma condição para uma plena democracia cultural, porque desta faz 

parte uma distribuição equitativa das possibilidades de leitura e do direito à leitura. 

Em outras palavras, uma democracia cultural plena supõe que todos os cidadãos 

tenham acesso à leitura. 

O analfabetismo e o nível precário de alfabetização dos alunos do Ensino 

Fundamental, conforme se pode constatar nesta pesquisa, é de conhecimento de 

toda a equipe escolar e das autoridades ligadas à educação. 
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No primeiro capitulo deste estudo encontram-se algumas considerações 

pertinentes ao tema a ser desenvolvido. Desta forma, são abordadas características 

gerais da criança em fase de alfabetização e sua relação com as metodologias de 

ensino. São discutidos ainda os conceitos de alfabetização, buscando esclarecer o 

papel dos educadores alfabetizadores e dos demais agentes escolares. Tem 

destaque neste capítulo os níveis de hipóteses formuladas para crianças em seus 

primeiros contatos com a escrita. 

No segundo capitulo é apresentada a legislação que respalda o Programa Ler 

e escrever, como também a forma como tem se desenvolvido o projeto. 

O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos. A pesquisa é de 

natureza qualitativa e parte de estudos bibliográficos e documentais. É realizada 

ainda a análise dos dados coletados junto a profissionais da rede pública estadual 

de São Paulo, comentados à luz dos pressupostos teóricos dos autores que fazem 

parte do referencial escolhido. 
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CAPÍTULO I - MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Para a criança ter uma formação consolidada é necessário ter uma boa base. 

E essa base é a educação, sendo o primeiro passo saber ler e escrever. O aluno 

bem alfabetizado tem todas as condições de transitar pelas diversas formas de 

leitura e escrita. Sua vida escolar e como cidadão depende desse momento. 

Saviani (2000) considera que a finalidade da educação é a promoção do 

homem, e para ele, �promover o homem significa torná-lo mais capaz de conhecer 

os elementos de sua situação, para intervir nela, transformando-a no sentido de sua 

liberdade, da comunicação e da colaboração entre os homens�. 

Freire (1988, p. 27-28) diz que: 

 
A educação é uma resposta da infinitude. A educação é possível 

para o homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. [...] A 
educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito que 

é o homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação.  
 

Libâneo (1994, p. 22) retrata a educação como processo de evolução que 

considera o ser humano em seu todo. Com isso ele vem somar a esses autores 

afirmando que: 

 
Educação é um conceito amplo que se refere ao processo de 

desenvolvimento unilateral da personalidade, envolvendo a formação 

de qualidades humanas � físicas, morais, intelectuais, estéticas � 
tendo em vista a orientação da atividade humana na sua relação com 

o meio social, num determinado contexto de relações sociais. 
 

É de fundamental importância que, desde o início, a alfabetização se dê num 

contexto de interação pela escrita.  

A alfabetização transcende a mecânica do ler e do escrever 

(codificação/decodificação), ou seja, a alfabetização é um processo histórico-social 

multifacetado, envolvendo a natureza da língua escrita e as práticas culturais de 

seus usos. �Alfabetizar não é só ler, escrever, falar sem uma prática cultural e 

comunicativa, uma política cultural determinada� (FRAGO, 1993, p. 27).  

No processo de alfabetização o indivíduo consegue representar sua 

realidade, através da escrita ou do uso da palavra, na forma de apropriação de 

valores sócio-culturais, estabelecendo assim a relação homem e mundo na 

compreensão da realidade. 
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Através dos aspectos construtivos da escrita as representações são 

expressas de acordo com as vivências que a criança estabelece com o meio social 

em que vive. 

A criança mesmo antes de ser alfabetizada consegue representar seu mundo 

através de rabiscos e desenhos. Cada traço realizado por ela permite identificar sua 

realidade, e nesse contexto é assegurada a alfabetização a partir de sua 

compreensão de mundo.  

O processo de alfabetização das crianças está fundamentado na integração 

da vida social com a vida letrada oferecendo oportunidades de compreensão e 

respeito do universo e da relação que influencia na construção de sua existência. E 

é neste momento que o desenvolvimento humano ocorre a partir do entendimento 

do significado do mundo. 

Segundo Freire (1982) a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e 

nesse contexto revela-se que a criança em nenhum momento deve ser tratada como 

analfabeta, vazia de conhecimento da realidade que a cerca. 

É importante considerar que a criança, no dia-a-dia, vivencia os vários usos 

da escrita, percebendo que para se comunicar ou registrar fatos pode se valer 

também da escrita. 

Com isso se torna claro que a criança não chega passiva à escola, sem 

conhecimentos e interesses, esperando que se torne alfabética simplesmente por 

parte do professor. Desse modo encontramos crianças interessadas que procuram 

saber e compreender a natureza da linguagem escrita e falada que as cerca. 

A criança está rodeada de situações reais onde convive com o mundo letrado. 

Ela está rodeada de anúncios, revistas, rótulos e regras de jogos, convivendo 

ativamente, utilizando a escrita no seu cotidiano e presenciando e participando de 

diversos atos de leitura e de escrita. Assim, desde cedo pode pensar e adquirir 

interesse sobre a língua e seus usos, construindo idéias sobre como se lê e como se 

escreve. 

Nas palavras de Ferreiro (1988, p. 43): 

 
Imersa em um mundo onde há a presença de sistemas simbólicos 

socialmente elaborados, a criança procura compreender a natureza 

destas marcas especiais. Para tanto, não exercita uma técnica 

especifica de aprendizagem. Como já se fez com outros tipos de 

objeto, vai descobrindo as propriedades dos sistemas simbólicos 

através de um prolongado processo construtivo. 
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A aprendizagem da criança começa muito antes de frequentar a escola. 

Qualquer situação de aprendizagem com a qual a criança se defronta na escola tem 

sempre uma história prévia.  

Por exemplo, as crianças começam a estudar aritmética na escola, mas muito 

antes tiveram alguma experiência com quantidades � tiveram que lidar com 

operações de divisão, adição, subtração e determinação de tamanho. 

Conseqüentemente, as crianças têm sua própria aritmética pré-escolar, que 

somente os psicólogos míopes podem ignorar (VYGOTSKY, 1998, p. 110).  

Nesse sentido, ao ingressar no ensino fundamental, a criança leva consigo 

suas idéias sobre o que é leitura e escrita.  

Segundo Ferreiro e Teberosky (1985, p. 26): 

 
O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é um sujeito 

que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia, e trata 
de resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é um 

sujeito que espera que alguém que possui um conhecimento o 

transmita a ele, por um ato de benevolência. É um sujeito que 

aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os 

objetos do mundo, e que constrói suas próprias categorias de 

pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo. 
 

Contudo, esse processo de construção está ligado ao ambiente social do qual 

provém a criança e ao tipo de interação que mantém com esse objeto cultural. 

A escrita não deve ser considerada como mero instrumento de aprendizagem 

escolar, mas como produto cultural. 

Ler e Escrever são habilidades que fazem parte do nosso dia-a-dia, 

entretanto, por mais comum que possa parecer, essa tarefa não é tão simples 

assim. Essa tarefa corresponde a um ato de extrema complexidade, envolvendo 

processos cognitivos, lingüísticos, perceptuais e afetivos. 

No entanto a leitura e a escrita nem sempre foram consideradas 

aprendizagens complexas. Eram vistas, por muitos autores como John Locke, Émile 

Chartier e Kant uma aprendizagem bastante formal, que deveria partir, de 

�treinamentos� de habilidades, sem as quais não era possível que a criança se 

alfabetizasse. 

Segundo Oliveira (2005) há algumas competências centrais para que o 

processo da leitura ocorra com eficácia. Entre elas são necessárias as consciências 

fonológicas, ou seja, a idéia de que diferentes letras produzem diferentes sons; o 
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principio alfabético, desenvolvendo a idéia de que há uma relação entre posição de 

um grafema e o som que ele tem na palavra; a decodificação, que é a capacidade 

de pronunciar o som de uma palavra lida ou uma palavra ouvida e a fluência que 

inclui a correção e o ritmo da leitura. 

Nessa visão, como pode se constatar, a alfabetização tradicional consiste tão 

somente em codificar e decodificar letras e sons. 

O aluno conseguirá ler depois de dominar a técnica de leitura e escrita, após 

passar a ter contato com textos reais e com linguagem utilizada cotidianamente. 

O alfabetizando precisará memorizar e fixar informações básicas, das mais 

simples para as complexas. 

Nesse processo fica claro que a escrita é parte integrante do processo, 

caracterizando alfabetização onde os alunos realizam somente a codificação e 

decodificação das sílabas mais trabalhadas na sala, onde produzem apenas a 

repetição, não sendo capazes de construir novas palavras a partir das silabas 

aprendidas naquele contexto. Dessa forma, o aluno reconhece as sílabas que foram 

exaustivamente repetidas durante as aulas, mas não consegue formar novas 

palavras juntando tais sílabas, nem escrever frases contextualizadas. 

A afirmação de Vygotsky (1998) parece resumir o pensamento expresso na 

concepção de alfabetização criticada acima, quando coloca que o ensino da escrita 

tem sido concebido em termos práticos demasiado estreitos. Ensina-se às crianças 

traçarem palavras em letras e fazerem palavras com elas, porém não se ensina a 

elas a linguagem escrita. Enfatiza-se tanto a mecânica de ler o escrito que a 

linguagem escrita é eclipsada enquanto tal.  

Muitos educadores que estão hoje na prática escolar foram formados dentro 

de uma tradição onde não se estimulava pensar criticamente. Sendo assim 

permanecem simplesmente reproduzindo o que aprenderam em sua formação. 

Nesse sentido podemos citar a crítica de Freire (2005, p. 68) à pedagogia 

bancária onde o professor é o dono do saber, enquanto o aluno é um mero ouvinte, 

que nada sabe. 

 
Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada 

sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos 

segundos. Saber que deixa de ser de �experiência feito para ser de 

experiência narrada ou transmitida. 
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O professor é o sujeito do processo, e o aluno mero objeto. Ele �deposita� 

conteúdos e os alunos memorizam e repetem, sendo uma prática verbal, um falso 

saber e uma avaliação de conhecimentos abstratos, numa relação vertical, o saber é 

fornecido de cima para baixo, autoritário, pois manda quem sabe. 

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os alunos 

são os depositários e o professor o depositante. 

O aluno nessa passividade torna-se um oprimido, acomodando e 

acostumando nesse mundo de opressão, sendo a educação exercida numa prática 

de dominação. 

Nessa educação tradicional além da posição do professor podemos citar 

também o uso de cartilhas como metodologia de ensino fundamental para se ensinar 

a ler e escrever. 

As cartilhas ensinavam pelo método da repetição de palavras soltas ou de 

frases criadas de forma forçada, dificultando a compreensão do aluno, pois não tem 

a ver com tudo que vivencia em seu cotidiano. O aluno faz apenas cópias de 

conteúdos não contextualizados e sem significado para sua vida. 

Cagliari (1999) evidencia que as cartilhas sempre foram elaboradas da 

mesma maneira. Os autores mudam, o momento histórico é outro, mas a forma de 

conduzir o processo não avança, há sempre um incentivo ao mecanismo da 

repetição. O professor, nesta perspectiva, continua sendo aquele que ensina e o 

aluno aquele que aprende, tendo como pressuposto básico os fundamentos da 

escola tradicional.   

A escrita espontânea da criança em fase de alfabetização não é levada em 

consideração, sendo a cartilha sequencialmente seguida, numa metodologia 

massante e sem significados para o aluno. 

Por razões idênticas, deveria ser banido da prática alfabetizadora todo e 

qualquer discurso (texto, frase, palavra, �exercício�) que não esteja relacionado com 

a vida real ou o imaginário das crianças, ou em outras palavras, que não esteja por 

elas carregado de sentido (Oliveira, 1998, p. 70-71). 

A educação tradicional trata o aluno como objeto e não como ser pensante 

que ativamente participa da elaboração do seu processo de conhecimento. Um 

objeto que pode ser moldado pelo professor. Ele é visto como um ser frágil, matéria 

bruta, que é necessário ser moldado. 
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Nesse processo se busca moldar o aluno pela ação preponderante de um 

agente externo, que o auxilia a desabrochar e preparar-se para o futuro. Aqui o 

aluno é visto como uma �tábula rasa�. 

 
Tábula rasa que o professor tem de cavacar e aplainar; o livro em 
branco cujas páginas de ouro encherá de memórias e definições 

abstractas; o botão de rosa que há-de abrir com o talento das suas 
mãos; a cera maleável em que há-de modelar o homem à sua 

imagem e semelhança; o cadinho onde caldeará o bronze do futuro 

cidadão; a cabeça que tem de formar e implantar nos ombros infantis 

(Lobo, 1986, p. 240). 
 

A educação tradicional é uma proposta educacional centrada no professor, 

cuja função define-se por vigiar, aconselhar e ensinar as matérias, e ao aluno cabe 

acompanhar silenciosamente as longas explicações do professor, apenas 

entrecortadas por perguntas penalizadoras das faltas de atenção ou indisciplina. 

Valoriza-se a quantidade de conteúdos. 

Dorneles (2000) expressa a idéia de que os professores têm se preocupado 

mais em manter os alunos quietos do que ensiná-los uma vez que ocupam a maior 

parte do tempo de aula controlando a conduta dos alunos. 

O professor fala, o aluno ouve e aprende, não propiciando ao sujeito que 

aprende um papel ativo na construção da aprendizagem. 

A função da escola nesse modelo tradicional é de transmitir conhecimento, 

onde o professor é o detentor do saber, onde muitas vezes não levam em 

consideração a bagagem que o aluno carrega, não se importando com o que a 

criança tem de conhecimento prévio aprendido fora da escola. 

Segundo Gadotti (1999, p. 2) 

                                                                                                                                       
O educando para pôr em prática o diálogo, não deve colocar-se na 
posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de 

quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é 

portador do conhecimento mais importante: o da vida. 
 

Nessa perspectiva tradicional, o professor como detentor do saber aprendeu a 

responsabilizar os alunos pelo fracasso escolar. 

Nessa condição o aluno tem sempre a culpa, acreditando que a idéia de que 

a responsabilidade da aprendizagem é sempre do aluno e nunca do professor. Se o 

aluno não aprende é por que ele é relapso ou irresponsável, não estudou o 

suficiente. E se o aluno aprende, os méritos são de competência do professor. Se 
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não aprende, o professor continua com seus méritos. Ele ensinou, mas os alunos 

não aprenderam. 

 

1. Ruptura Pedagógica 

 

Em meados da década de 1980 se deu um período de transição no país com 

o fim da ditadura militar e a busca da implantação da democracia. Em São Paulo, 

devido às altas taxas de evasão e repetência, o Governo Estadual de André Franco 

Montoro (de 1983 a 1987) se comprometeu a democratizar a escola garantindo a 

igualdade e acesso ao ensino público. Sendo assim foram abolidos alguns dos 

mecanismos instaurados no período da ditadura militar. 

Ainda nessa década discute-se a qualidade da educação pública do Estado de 

São Paulo onde o ideário construtivista ganha espaço e adesão dos educadores. 

A rede de ensino do Estado de São Paulo toma como concepção pedagógica 

a implantação do Ciclo Básico
1, sendo difundido principalmente através das 

publicações da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). Essas 

publicações se voltavam a apresentar a concepção do construtivismo como 

alternativa �revolucionária� à alfabetização dos alunos da rede estadual de ensino. 

Em todos estes materiais, Emília Ferreiro e Ana Teberosky, precursoras do 

construtivismo com base na obra de Jean Piaget, são citadas como referências 

básicas. Nessa mesma base teórica, podemos citar Telma Weisz, também adepta 

do construtivismo, tornam-se referência sobre os processos de aquisição da 

linguagem escrita e seu desenvolvimento. 

O construtivismo parece ser uma alternativa nova e revolucionaria, porém não 

é tão nova assim, pois os preceitos construtivistas tem origem na Escola Nova. 

A Escola Nova surgiu no século XX a partir das criticas à Pedagogia 

Tradicional, até então a única sendo utilizada. 

Segundo os preceitos da Escola Nova a educação deve contribuir para que 

todas as pessoas sejam aceitas na sociedade com suas diferenças. 

 

 
 

                                                
1 Ciclo Básico (CB) é colocado em prática a partir de 1984 (Decreto 21.833, de 21/12/1983) no Governo 
Montoro. 
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Assim, a Escola Nova deslocou: 

 
[...] o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do 

aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os 

métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno; do 

esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do 
diretivismo para o nãodiretivismo; da quantidade para a qualidade; de 

uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica 

para uma pedagogia de inspiração experimental baseada 

principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia 
(SAVIANI, 2001, p. 9).  

 

O construtivismo pode ser definido como: 

 
[...] um conjunto de diferentes vertentes teóricas que, apesar de uma 

aparente heterogeneidade ou diversidade de enfoques no interior de 
seu pensamento, possuem como núcleo de referência básica a 

epistemologia genética de Jean Piaget, em torno da qual são 

agregadas certas características que definem a identidade do ideário 

construtivista, como um ideário filosófico, psicológico e educacional, 

compartilhando, assim, um mesmo conjunto de pressupostos, 
conceitos e princípios teóricos (ROSSLER, 2000, p. 7).  

 

Para Dewey (1959) a educação teria uma função democratizadora de igualar 

as oportunidades para todos, de acordo com o ideário da Escola Nova, quando 

falamos de direitos iguais perante a lei. 

Dewey defende que as escolas sejam organizadas em torno de experiências 

práticas, de atividades presentes na vida em sociedade. A influência educativa deve 

se restringir à orientação da atividade espontânea da criança para possibilitar-lhe 

que trilhe, necessariamente, o caminho do conhecimento, que equivale à 

reconstrução contínua da experiência. A sala de aula então, é o lugar em que as 

experiências podem ser abertamente analisadas e transformadas por meio da 

cooperação entre alunos e professores. Sobre isso ele escreveu: 

 
[...] primeiro, que o aluno esteja em uma verdadeira situação de 

experiência � que haja uma atividade contínua a interessá-lo por si 
mesmo; segundo, que um verdadeiro problema se desenvolva nesta 
situação como um estímulo para o ato de pensar; terceiro, que ele 

possua os conhecimentos informativos necessários para agir nessa 

situação e faça as observações necessárias para o mesmo fim; 

quarto, que lhe ocorram sugestões para a solução e que fique a 

cargo dele desenvolvê-las de modo bem ordenado; quinto, que tenha 
oportunidade para por em prova suas idéias, aplicando-as tornando-
lhes clara a significação e descobrimento por si próprio do valor delas 

(DEWEY, 1978, p. 208). 
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Há algumas semelhanças entre o movimento da Escola Nova e o 

construtivismo como pode ser verificada, pelo fato de que ambos centralizam o 

processo educativo no aluno e, como tal, a partir de suas experiências culturais. Há 

nesses dois movimentos o esvaziamento de conteúdos, o professor tem papel de 

mediador, de facilitador e não de transmissor do conhecimento pronto e acabado. 

Assim, o ato de ensinar, planejar e agir intencionalmente e diretamente sobre 

a aprendizagem dos alunos torna-se negativo (DUARTE, 1998).  

Portanto, a novidade do construtivismo a partir da psicogênese é a 

importância dada nesse novo momento às hipóteses dos alunos sobre a escrita 

como ponto de partida na mediação pedagógica. 

 
O construtivismo sempre se apresentou no Brasil como se estivesse 
trazendo idéias inteiramente novas para a educação, não assumindo 

sua filiação ao movimento escolanovista. Nesse aspecto, os 

construtivistas brasileiros não foram fiéis ao mestre J. Piaget pois 

este nunca escondeu que considerava sua perspectiva, no terreno 
epistemológico e psicológico, afinada com os chamados �métodos 

ativos da Escola Nova (DUARTE, 1998, p. 59-60)  
 

Ferreiro na década de 1980 com parceria de Teberosky apresentaram 

aspectos até então não considerados no processo de aquisição da leitura e escrita. 

Como considera Azanha (1999, p. 35): 

 
[...] do ponto de vista teórico, as pesquisas de Ferreiro & Teberosky 

trazem uma contribuição original. Tomam como objeto de estudo um 

conteúdo ao qual Piaget não se dedicava � resgatam os 
pressupostos epistemológicos centrais de sua teoria, para aplicá-los 
à análise do aprendizado da língua escrita. Na contramão de outros 

estudos teóricos, o objetivo de suas investigações não é a prescrição 

de novos métodos para o ensino da leitura e da escrita.  
 

Ou seja, Ferreiro queria demonstrar que a lógica da criança para se apropriar 

da língua escrita enquanto sistema de representação não é a mesma lógica do 

adulto. A criança transita por fases e essas demonstrarão os esquemas de 

assimilação e acomodação já demonstrados por Piaget. 

A operação de assimilação é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa 

integra e classifica um novo dado perceptual, motor ou conceitual às estruturas 

cognitivas prévias. Ou seja, quando a criança tem novas experiências, tenta adaptar 

esses novos estímulos às estruturas cognitivas que já possui.  

Piaget (1996, p. 13) define a assimilação como: 
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[...] uma integração a estruturas prévias, que podem permanecer 

invariáveis ou são mais ou menos modificadas por esta própria 

integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, isto 

é, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova 

situação. 
 

A criança tenta continuamente adaptar os novos estímulos aos esquemas que 

possui até aquele momento. 

E no processo cognitivo de acomodação a criança acomodará aquele 

estímulo a uma nova estrutura cognitiva, criando assim um novo esquema. Esta 

criança passará a ter dois esquemas: Um esquema para o conceito antigo e outro 

para o conceito novo. 

Entrando na operação cognitiva da acomodação, Piaget (1996, p.18) define 

por (analogia com os "acomodatos" biológicos) toda modificação dos esquemas de 

assimilação sob a influência de situações exteriores (meio) ao quais se aplicam.  

Assim, a acomodação acontece quando a criança não consegue assimilar um 

novo estímulo, ou seja, não existe uma estrutura cognitiva que assimile a nova 

informação em função das particularidades desse novo estímulo. 

 Ambas as ações resultam em uma mudança na estrutura cognitiva. Ocorrida 

a acomodação, a criança pode tentar assimilar o estímulo novamente, e uma vez 

modificada a estrutura cognitiva, o estímulo é prontamente assimilado. 

Para Piaget (1983) a ligação fundamental constitutiva de todo conhecimento 

não é uma simples associação, mas uma assimilação, ou seja, ação do sujeito sobre 

o mundo em que vive. A ação vai estar presente e atuar em todo o desenvolvimento 

mental. 

Para Ferreiro (2000, p. 30) se compreendermos que qualquer informação tem 

que ser assimilada, e, portanto, transformada para ser operante, então teríamos que 

aceitar também que os métodos são como seqüência de passos ordenados para 

chegar a um fim. Não oferecem mais do que sugestões, incitações, práticas de 

rituais ou conjunto de proibições. 

O método, segundo Ferreiro, não cria conhecimento. O correto seria 

interrogar através de que tipo de prática a criança é introduzida na linguagem 

escrita, e como se apresenta esse objeto no contexto escolar. A autora completa 

afirmando que �nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas as metodologias estão 
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apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa 

aprendizagem� (2000, p. 30-31). 

Para Ferreiro (1996, p. 24) �O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem 

duvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as informações 

sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças�. 

A alfabetização é composta por sujeitos diferentes que experimentam 

diferentes formas de escrita e, conseqüentemente, apresentam diferentes hipóteses 

acerca da realização deste processo. 

Sendo assim é importante entender a construção da língua escrita para que 

possa considerar essa tamanha heterogeneidade de diferentes níveis de 

conhecimentos que há dentro de uma sala de aula. 

Para melhor compreender esses diferentes níveis Ferreiro (1999), com a 

psicogênese da língua escrita, classificou-os como componentes de um processo 

evolutivo que passa por níveis de conceitualização até a criança se tornar 

alfabetizada. Esses níveis foram intitulados de hipóteses silábicas. 

A hipótese silábica é da maior importância, 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, 

1999, p. 25). 

Os níveis de hipóteses pelas quais a criança passa são: 

 Pré-Silábico 

 Silábico 

 Silábico Alfabético 

 Alfabético 

Em cada fase ou nível, existe uma concepção da criança a respeito do 

sistema de escrita. Essa concepção aparece quando ela escreve tal como acredita 

que deveria ou poderia escrever espontaneamente um conjunto de palavras.  

 

2. Hipóteses silábicas 

 

2.1. Nível pré-silábico 

 

No nível pré-silábico os sujeitos que aprendem têm uma visão sincrética dos 

elementos da alfabetização. Letras podem estar associadas a palavras inteiras, 



 

 25 

portanto representam um ente global. Por exemplo, quando elas se referem à 

�minha letra�, isto é, a letra do seu nome. Por outro lado, uma página inteira de letras 

pode corresponder a uma só palavra. Não há discriminação das unidades 

lingüísticas e, sobretudo, há completa ausência de vinculação entre a pronúncia das 

partes de uma palavra ou de uma frase e sua escrita. Os problemas que o sujeito se 

coloca neste nível, a respeito da alfabetização, se referem a amplos interrogantes 

sobre como se representam graficamente aspectos da realidade elaborados pelo 

pensamento verbal. Ele começa a se questionar sobre o significado dos sinais 

escritos, esses �risquinhos� sobre o papel, isto é, o que representa a escrita. Ainda 

lhes é obscuro como se estabelece à correspondência entre escrita e pensamento. 

Suas dúvidas podem se situar semanticamente, ou no nível dos aspectos gráficos 

da forma da função das letras ou números. 

No período pré-silábico, a criança não faz nenhuma relação entre a fala e a 

escrita, ou seja, ainda não construiu a noção que a escrita está ligada aos 

significantes sonoros. Nesse período, comumente ao �escrever� ela utilizará 

símbolos de seu repertório (traços, linhas onduladas, bolinhas ou até mesmo 

algumas letras já conhecidas). Esse grafismo é totalmente arbitrário, sem 

correspondência com o valor sonoro da fala, e as crianças dedicam um grande 

esforço intelectual na construção de formas de diferenciação entre as escritas 

�porque para as palavras serem diferentes têm que variar os sinais [...]� (FERREIRO, 

p. 1999). 

Enfrentando conflitos cognitivos que mostram que a hipótese silábica não é a 

correta, a criança busca formas mais adequadas e menos contraditórias de entender 

a escrita. 
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Figura 1

2: Aluno no nível pré-silábico. 

 

 

2.2. Nível silábico 

 

A hipótese de que a cada sílaba corresponde uma letra é uma forma que se 

apresenta muito plausível à criança para resolver um impasse. É isso que define o 

nível silábico. Para nele se instalar perfeitamente, o sujeito necessita vencer muitas 

barreiras, como se depreende das idéias que ele tinha no nível pré-silábico. Uma 

das principais é a do número mínimo de letras para que elas possam constituir uma 

palavra. Pela hipótese silábica, devem existir palavras com duas e até com uma letra 

                                                
2 Esta e as demais figuras (2, 3 e 4) são atividades extraídas de material do Ler e Escrever (SÃO PAULO, 2008, 

p. 101) e aplicadas junto a alunos do 1º ano da rede estadual. 
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(as dissílabas e as monossílabas). Isto é conflitante, mas a força da vinculação 

pronúncia x escrita pode fazer vencer essas barreiras. 

No nível silábico, começa-se a esboçar a necessidade de uma certa ordem 

das letras na palavra. Essa ordem, entretanto, não tem o rigor do nível alfabético, 

pois acontece por vezes que os alunos, utilizando só uma letra para cada sílaba, se 

defrontam com tão poucas letras (1,2,3) e apõem outras àquelas. Essa aposição 

pode ser simplesmente aleatória, para que a palavra tenha mais letras mesmo que 

essa exigência se choque com a hipótese silábica.  

Se uma criança escreveu silabicamente a palavra �cavalo�, o fez com �CAL� 

mas acrescentou outras letras: CALELEI. Ao lê-la, ela passou o dedo por baixo 

somente das três primeiras e finalizou a leitura.  

Ocorre também, com freqüência, de os alunos escreverem �sp� para a palavra 

�sopa� e ao se darem conta de que há tão poucas letras eles repronunciarem a 

palavra e acrescentarem as vogais �ao�, tendo ao final �spoa�. 

No nível silábico, costuma também ocorrer que, quando lhe é proposto 

escrever uma frase, o aluno utiliza uma letra para cada palavra, em vez de uma letra 

para cada sílaba como o faz já para palavras isoladas. Esse fato mostra como as 

categorias lingüísticas ainda não estão claramente definidas, exatamente porque 

elas não têm estabilidade. Por outro lado, o aluno do nível silábico é um sujeito que 

resolveu temporariamente o problema da escrita, mas que vai se defrontar mais 

cedo ou mais tarde com o problema da leitura.  

 No período silábico, já há uma correspondência percebida entre o que se fala 

e o que se escreve. A criança percebe �partes� da palavra (as sílabas). Esta 

hipótese evolui até chegar a uma exigência rigorosa: uma sílaba por letra, sem omitir 

sílabas e sem repetir letras. 

 Os conflitos vão desestabilizando progressivamente a hipótese silábica, até 

que a criança seja forçada intelectualmente a abandoná-la rumo a uma nova 

construção. 
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Figura 2: Aluno no nível silábico. 

 

 

2.3. Nível silábico-alfabético 

 

 O nível silábico-alfabético é o nível intermediário entre o nível silábico e o 

nível alfabético. 

A criança começa a entender que existem outras letras para escrever a 

palavra. A criança escreve parte da palavra aplicando a hipótese silábica e parte da 

palavra analisando os fonemas da sílaba. Neste período, tentando resolver os 

impasses que a escrita alfabética cria para a sua compreensão, a criança 

acrescenta letras às sílabas, apresentando ora uma escrita alfabética, ora uma 

escrita ainda silábica. Muitas pessoas entendem que ela esta comendo letras, mas 

Ferreiro (1999) afirma que ela está acrescentando letras. 



 

 29 

 

 
Figura 3: Aluno no nível silábico-alfabético. 

 

 

2.4. Nível alfabético 

 

Nesse momento deve haver uma estruturação dos vários elementos que 

compõem o sistema de escrita. Não pode haver mais desenvolvimento independente 

e desordenado de alguns deles. Trata-se de conhecer o valor sonoro convencional 

de todas ou de algumas letras, bem como de saber como juntá-las para que 

constituam as sílabas. 

Nesse período há necessidade de distinguir basicamente algumas unidades 

lingüísticas, tais como letras, sílabas e frases.  
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O nível alfabético não significa ainda saber escrever corretamente, nem do 

ponto de vista ortográfico nem do ponto de vista léxico. No nível alfabético o aluno 

ouve a pronúncia de cada sílaba e procura colocar letras que lhe correspondem. 

Nesse nível, é absolutamente legítimo escrever �qopo� ou �xinelo� ou �cazinha�. O 

grande passo da vinculação da pronúncia à construção alfabética da sílaba está 

dado, mesmo que a ortografia não corresponda adequadamente aos padrões 

lingüísticos, ou que as palavras não sejam separadas com correção em frases ou 

textos. 

 

 

Figura 4: Aluno no nível alfabético. 
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 Para Ferreiro (1999) uma criança no nível pré-silábico já pode conhecer 

muitos ou todos os sons de letras, porque ela os associa à inicial das palavras e por 

esse intermédio ela pode se associar dessa correspondência. Por outro lado, um 

aluno pode estar no nível silábico sem atentar para o som convencional das letras. 

Ele pode começar a juntar letras para formar palavras sem preocupação com seus 

sons específicos. 

Esses conflitos acabam por desestabilizar a criança, levando-a ao período 

silábico-alfabético, momento em que "descobre que a sílaba não pode ser 

considerada como uma unidade, mas que ela é, por sua vez, reanalisável em 

elementos menores, ingressa no último passo da compreensão do sistema 

socialmente estabelecido" (FERREIRO, 1987, p. 27). 

A autora coloca que em cada nível a criança elabora suposições a respeito 

dos processos de construção da leitura e escrita, com base na compreensão que 

possui desses processos. Dessa forma, a mudança de um nível para outro só 

ocorrerá quando a criança se deparar com questões que o nível que se encontra 

não puder explicar: ela elaborará novas suposições e novas questões e assim por 

diante. Isso significa que o processo de assimilação de conceitos é gradativo, o que 

não exclui �idas e vindas� entre os níveis. 

Vê-se daí que o conhecimento da correspondência letra e som perpassa mais 

de um nível. Ele não é típico de um nível ou de outro, estando presente em vários.  

É possível que a criança permeie por alguma fase de nível anterior, pois a 

caracterização não é estanque.  

A psicogênese da língua escrita esclarece que há um processo de aquisição, 

no qual a criança vai construindo hipóteses, testando-as, descartando umas e 

reconstruindo outras. 

 Para Moura (1999, p.109): 

 
As formulações de Ferreiro mudam radicalmente a visão sobre o 

processo de aquisição do sistema de escrita. A partir dos seus 

estudos é possível considerar-se a língua escrita como objeto 

específico da atividade de alfabetização. É possível entender-se a 
língua escrita em toda a sua complexidade e riqueza e com toda a 

sua gama de usos sociais. Isso não significa que Ferreiro se prenda, 

na alfabetização, aos aspectos figurativos da escrita. Para ela, o 

importante na alfabetização inicial, é a preocupação com seus 

aspectos construtivos, sua natureza e função social.  
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A especificidade de cada nível de construção da escrita é marcada pelas 

hipóteses de escritas. Nesse sentido, a compreensão dessas hipóteses que marcam 

as produções escritas enseja a noção de erro construtivo. Estes erros são hoje 

considerados como tentativas de acerto, resultantes do processo de elaboração 

cognitiva particular de cada indivíduo. 

 Para Vale (2002, p.15): 

 
A maioria dos erros são "erros construtivos", isto é, tentativas de 

respostas e saídas para situações de conflito cognitivo. Mostram 

como o aluno estava pensando no momento de escrever, que 
dificuldades se fizeram presentes, o que lhe falta aprender para 
solucionar estas dificuldades. Oferecem evidências do processo 

intrínseco da aprendizagem. Possibilita a avaliação diagnóstica, a 

interferência pedagógica do professor nos momentos de dúvida do 

alfabetizando, a orientação docente para que o aluno possa 

prosseguir em sua aprendizagem. Ao invés de negar ou punir os 
alunos pelos erros, estes são considerados como parte do processo 

de aprender construtivamente. 
 

Para descobrir qual nível de escrita o aluno está é necessário que se faça 

uma sondagem, que é um dos recursos de que o professor dispõe para conhecer as 

hipóteses que os alunos ainda não-alfabetizados possuem sobre a escrita alfabética 

e o sistema de escrita de forma geral.  

Além disso, oferece às crianças a oportunidade de refletir sobre seu processo 

de apropriação da língua escrita.  

A sondagem é uma situação avaliativa de atividade de escrita que, em um 

primeiro momento, envolve a produção espontânea pelos alunos, sem consultar 

fontes escritas. Trata-se de uma avaliação de escrita na qual o aluno precisa, 

necessariamente, ler o que escreveu, sendo assim o professor pode observar se o 

aluno está estabelecendo relações entre a fala e a escrita. 

A sondagem deve ser feita periodicamente com os alunos para que o 

professor tenha informações do progresso dos alunos para melhor planejar as 

atividades específicas para cada nível de ensino. 

O Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e Escrever 

(SÃO PAULO, 2009, p. 29-30) das Secretarias Estadual e Municipal de Educação de 

São Paulo cita alguns critérios para definir as palavras que farão parte das 

atividades de sondagem. São eles: 
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 As palavras devem fazer parte do vocabulário cotidiano dos 

alunos, mesmo que eles ainda não tenham tido a 

oportunidade de refletir sobre a representação escrita delas. 

Mas não devem ser palavras cuja escrita eles tenham 
memorizado. 

 A lista deve contemplar palavras com número variável de 

letras, abrangendo palavras monossílabas, dissílabas etc. 
 O ditado deve ser iniciado pela palavra polissílaba, depois a 

trissílaba, a dissílaba e, por último, a monossílaba. Esse 
cuidado deve ser tomado porque, se houver crianças que 

escrevem segundo a hipótese do número mínimo de letras, 

elas poderão se recusar a escrever, de início, uma palavra 

monossílaba. 
 Evite palavras que repitam as vogais, pois isso também pode 

fazer alguns alunos entrarem em conflito � por causa da 
hipótese da variedade � e se recusarem a escrever. 

 Em continuação ao ditado das palavras, escolha uma frase 

que envolva pelo menos uma das palavras da lista. Procure 
observar se os alunos a escrevem de forma semelhante, ou 
seja, se a escrita dessa palavra permanece estável mesmo 

no contexto de uma frase. 
  

Esse documento (SÃO PAULO, 2009, p. 30-31) também define alguns 

procedimentos que o professor deve adotar para fazer uma sondagem, quais sejam: 

 
 Faça as sondagens no início das aulas e, depois, a cada mês 

apenas com os alunos que não estiverem alfabetizados. 
 Ofereça papel sem pauta para as crianças escreverem, pois 

assim será possível observar o alinhamento e a direção da 

escrita. 
 Se possível, faça a sondagem com poucos alunos por vez, 

enquanto o restante da turma se ocupa com outras atividades 
que não solicitem tanto sua presença (a cópia de uma 

cantiga, a produção de um desenho etc.). Se necessário, 

peça ajuda ao diretor, ao coordenador pedagógico ou a outra 
pessoa que possa lhe dar esse suporte. 

 Dite normalmente as palavras e a frase, sem silabar. 
 Observe as reações dos alunos enquanto escrevem. Anote o 

que falarem em voz alta, sobretudo o que eles pronunciarem 
de forma espontânea (não obrigue ninguém a falar). 

 Quando terminarem, peça-lhes para ler o que escreveram. 
Anote o que observar durante a leitura: se apontam com o 
dedo cada uma das letras, se associam o que falam à escrita 

etc. 
 

Diagnosticando o que os alunos sabem, quais são as hipóteses que cada um 

tem sobre a língua escrita e descobrindo qual o caminho que os alunos irão 

percorrer até compreender o sistema e se alfabetizar, permitindo ao professor 

organizar intervenções adequadas à diversidade de saberes da turma. 
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Conhecer como a criança aprende permite integrar o conhecimento 

espontâneo infantil ao ensino sistemático, e esta é uma tarefa importante para dar 

mais significado ao ensino escolar.  

No início do processo de alfabetização, em que a criança escreve �do seu 

jeito�, o papel do professor é delicado, pois, de certa forma, participa de um jogo 

sem entrar nele. Mas ao professor sempre cabe a função de observar a ação das 

crianças, acolher ou problematizar suas produções, intervindo sempre que achar 

que pode ajudar o aluno a avançar em suas reflexões rumo à construção de formas 

mais adequadas de comunicação oral e escrita. 

A sala de aula é um espaço de interação verbal, aluno e professor 

confrontam-se por meio de seus textos com saberes e conhecimentos, aprendem e 

ensinam um ao outro com textos e vão produzindo e reproduzindo novos contextos, 

situações e sentidos. 

 

 

3. Ler e Escrever e suas práticas sociais 

 

Não basta ler um texto para compreender seu conteúdo, e que a decifração é 

apenas uma das muitas competências envolvidas na leitura. Ler é, acima de tudo, 

atribuir significado. Segundo Souza e Cavéquia (1999, p. 6): 

 
Durante muito tempo, a leitura era entendida simplesmente como um 
ato de decodificação, em que se convertiam letras e sons. Em função 

dessa visão, a escola formou uma quantidade muito grande de 
leitores inaptos a realmente compreenderem os textos lidos, embora 
os decodificassem. 

 

Para os autores ler e escrever são práticas dependentes que possibilitam 

reflexão do mundo: 

 
Ler e escrever devem ser considerados dois atos inseparáveis. A 
prática da leitura favorece a escrita, ou seja, quem tem o hábito de 

ler textos diversos tem mais condições de refletir sobre idéias e 

formular suas opiniões (SOUZA e CAVÉQUIA, 1996, p. 20). 
 

 Segundo Freire (1983, p. 11-12), 

 
[...] parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer 

algo do momento mesmo em que me preparava para aqui estar hoje; 
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dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo 
este texto que agora leio, processo que envolvia uma compreensão 

crítica do ato de ler, que não 
se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem 
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 

do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 

das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a 

importância do ato de ler, eu me senti levado � a até gostosamente � 
a �reler� momentos fundamentais de minha prática, guardados na 

memória, deste as experiências mais remotas de minha infância, de 

minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão 

crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. 
 

Além disso, se queremos formar leitores plenos, usuários competentes da 

leitura e da escrita em diferentes esferas e participantes da cultura escrita, não 

podemos considerar alfabetizado quem sabe apenas o básico. 

Segundo o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor 

(SÃO PAULO, 2007, p. 12) as práticas sociais de leitura e escrita são: 

 
Não se trata mais de ensinar a língua, com regras e em partes 

isoladas, mas de incorporar as ações que envolvem textos e ocorrem 
no cotidiano de um centro urbano como São Paulo.  
[...] No dia-a-dia, nós lemos com os mais diferentes propósitos: obter 

informações sobre a atualidade, localizar endereços e telefones, 

preparar uma receita, saber notícias de pessoas queridas; e também 

para tomar decisões, pagar contas, fazer compras, viver situações de 

diversão e de emoção. E a escrita, por sua vez, é usada nas mais 

variadas situações, com diferentes intenções, e para nos 

comunicarmos com distintos interlocutores: dar notícias a pessoas 

distantes, fazer uma solicitação ou uma reclamação, não se 

esquecer do que é preciso comprar, prestar contas do trabalho feito, 

anotar um recado e assim por diante. 
 

Essas ações devem ser aprendidas para que se traduzam em 

comportamentos de leitor e de escritor. E esses comportamentos precisam ser 

ensinados e para que essa aprendizagem possa ocorrer em situações mais 

próximas das que são vividas na prática, e com textos de verdade, escritos com a 

intenção de comunicar algo. Trata-se de trazer para dentro da escola a escrita e a 

leitura que acontecem fora dela. Trata-se de incorporar na rotina escolar a leitura 

feita com diferentes propósitos e a escrita produzida com distintos fins 

comunicativos.  

Na visão de Garcia (2000, p. 12): 



 

 36 

 
[...] embora nada garanta que a escolaridade seja caminho certo para 
a melhoria de vida, a luta coletiva pelo direito à escola, entre outros 

direitos historicamente negados, potencializa as classes populares 
para a conquista de uma cidadania ativa, para a autonomia, 
indicando avanços no sentido da democratização da sociedade. 
 

A leitura e a escrita devem ser entendidas como práticas. Práticas de um 

cidadão agindo sobre o mundo para transformá-lo. É através da prática que 

desenvolvemos nossas capacidades e habilidades.  

 
[...] A estrutura educacional brasileira tem formado mais ledores que 
leitores. Qual é a diferença entre uns e outros se os dois são 

decodificadores de discursos? A diferença está na qualidade da 

decodificação, no modo de sentir e de perceber o que está escrito. O 

leitor, diferentemente do ledor, compreende o texto na sua relação 

dialética com o contexto, na sua relação de interação com a forma. O 

leitor adquire através da observação mais detida, da compreensão 

mais eficaz, uma percepção mais crítica do que é lido, isto é, chega à 

política do texto. A compreensão social da leitura dá-se na medida 
dessa percepção. Pois bem, na medida em que ajudo meu leitor, 

meu aluno, a perceber que a leitura é fonte de conhecimento e de 

domínio do real, ajudo-o a perceber o prazer que existe na 
decodificação aprofundada do texto (VARGAS, 2000, p. 7-8). 
 

A sala de aula deve ser um espaço estimulador que oportuniza à criança estar 

em contato com variedades de material escrito. A escola precisa ser um espaço para 

a formação de leitores e escritores capazes de fazer descobertas significativas para 

sua vida, e que possam utilizar os saberes aprendidos na vida social.  

No desenvolvimento do trabalho pedagógico é importante o professor 

considerar o tempo de aprendizagem de cada criança, pois elas vêm de diferentes 

situações sociais e culturais. É essencial que o professor tenha de forma clara e 

definida os objetivos que pretende atingir e que saiba tomar decisões pedagógicas 

adequadas de acordo com o que se espera da criança. O conhecimento dos 

objetivos propostos para cada ciclo do Ensino Fundamental pode orientar o trabalho 

do professor quanto aos avanços das crianças. Quando o professor conhece as 

concepções a respeito do desenvolvimento da língua escrita pode tornar-se um 

mediador dessa aprendizagem. 

Para Ferreiro (1999) a criança desde muito cedo constrói conhecimentos 

sobre a escrita, pois vive numa sociedade letrada e pode observar, agir e interpretar 

sobre o real. A construção de significados sobre a escrita depende da participação 

da criança em situações das práticas sociais de leitura e escrita. 
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CAPÍTULO II - O PROGRAMA LER E ESCREVER 

 

A alfabetização é um problema social, econômico e político em nosso país, 

mas, além disso, também um problema pedagógico. 

Para Cook-Gumperz (1991, p. 29).  

 
[...] a alfabetização não pode ser julgada separadamente de alguma 

compreensão das circunstâncias sociais e tradições históricas 

específicas que afetam o modo como esta capacidade enraíza-se 
numa sociedade.  

 

A Secretária de Estado da Educação, considerando a imprescindibilidade de 

se investir na efetiva melhoria da qualidade de ensino nos anos iniciais da 

escolaridade devido à urgência em solucionar as dificuldades apresentadas pelos 

alunos das séries iniciais com relação às competências de ler e escrever e a 

necessidade de promover a recuperação da aprendizagem de leitura e escrita dos 

alunos de todas as séries do Ciclo I do Ensino Fundamental instituiu, com a 

Resolução SE - 86, de 19-12-2007 a implantação em 2008 do Programa �Ler e 

Escrever�, no Ciclo I
3 das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental das Diretorias 

de Ensino da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo. 

Conforme artigo 1º fica instituído: 

 
Art. 1º Fica instituído, a partir do ano de 2008, o Programa �Ler e 

Escrever�, com os seguintes objetivos: 
I � alfabetizar, até 2010, a todos os alunos com idade de até oito 

anos do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino; 
II � recuperar a aprendizagem de leitura e escrita dos alunos de 
todas as séries do Ciclo I do Ensino Fundamental. 

 

O Programa Ler e Escrever está incluído entre as ações destinadas ao 

cumprimento, até 2010, das 10 metas do plano para a Educação lançado pelo 

governo paulista estadual em agosto de 2007: 

 
1- Todos os alunos de oito anos plenamente alfabetizados; 
 
2- Redução de 50 % das taxas de reprovação da 8ª série; 
 
3- Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio; 

                                                
3 O Ciclo I constitui as séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 
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4- Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas 

séries finais de todos os ciclos (2ª, 4ª e  8ª séries do Ensino 
Fundamental e 3ª série do Ensino Médio); 
 
5- Aumento de 10% nos índices de desempenho dos ensinos 

fundamental e médio nas avaliações nacionais e estaduais; 
 
6- Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino 
Médio com oferta diversificada de currículo profissionalizante; 
 
7- Implantação do Ensino Fundamental de nove anos, em 

colaboração com os municípios, com prioridade à municipalização 

das séries iniciais (1ª a 4ª séries); 
 
8 - Utilização da estrutura de tecnologia da informação e da Rede do 
Saber para programas de formação continuada de professores 

integrado em todas as 5.300 escolas com foco nos resultados das 
avaliações; estrutura de apoio à formação e ao trabalho de 

coordenadores pedagógicos e supervisores para reforçar o 

monitoramento das escolas e apoiar o trabalho do professor em sala 
de aula, em todas as DEs; programa de capacitação dos dirigentes 

de ensino e diretores de escolas com foco na eficiência da gestão 

administrativa e pedagógica do sistema; 
 
9 - Descentralização e/ou municipalização do programa de 

alimentação escolar nos 30 municípios ainda centralizados; 
 
10 - Programa de obras e infra-estrutura física das escolas: Garantia 
de condições de acessibilidade em 50% das escolas, para atender a 

demanda dos alunos com deficiência; construção de 74 novas 

unidades reforma e ampliação de 77escolas (417 salas de aula); 

extinção das salas com padrão Nakamura); recuperação e cobertura 

de quadras de esportes; implantação de circuito interno de TV para 

melhorar a segurança em escolas da Grande São Paulo; 100 % das 

escolas com laboratórios de informática e de ciência; 100 % das 

salas dos professores com computadores, impressoras e ambiente 
de multimídia; atualização e informatização do acervo de todas as 

bibliotecas das 5.300 escolas. 
 

O referido programa está ligado às metas de número 1, 4 e 5, que priorizam a 

melhoria da educação. 

Busca garantir que até 2010 todas as crianças de até oito anos matriculadas 

na rede pública estadual de ensino de São Paulo estejam plenamente alfabetizadas 

e prevê recuperação da aprendizagem de leitura e escrita dos alunos de todas as 

séries do Ciclo I do Ensino Fundamental.  

 Investir na qualidade da formação de base é essencial para que as crianças 

possam desenvolver, adequadamente, suas potencialidades, abrindo, assim, 

possibilidades de construção de um futuro com perspectivas de inserção social 
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muito mais amplas. Desta forma, ao implementar o programa, a Secretaria de 

Estado da Educação age efetivamente na consolidação de soluções que permitirão 

a melhoria das condições de ensino em toda a rede estadual.  

O Programa Ler e Escrever não foi um Programa novo inventado pela 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pois este programa só foi 

estendido às escolas públicas estaduais de São Paulo devido à implantação anterior 

nas escolas da rede municipal da capital com resultados preliminares considerados 

muito bons. 

A primeira fase do Programa Ler e Escrever teve início na Rede Municipal em 

2006 e na Rede Estadual apenas em 2008, ambos com o mesmo motivo de 

melhorar a qualidade escolar. 

Devido à implantação de várias ações em parceria entre as duas Secretarias 

de Educação, estadual e municipal, fizeram um projeto de integração para que 

juntas desenvolvessem ações educacionais para melhorar a qualidade da educação 

do Estado e Município de São Paulo. 

 

         

1. Programa de Integração Estado/Município 

 

Os Governos do Estado e do Município de São Paulo através do Programa de 

Integração Estado/Município se juntaram para desenvolver ações educacionais nas 

escolas das redes públicas municipais e estaduais. 

O Programa de Integração Estado/Município autoriza a Secretaria Estadual 

da Educação a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com 

a Fundação para o Desenvolvimento da Educação � FDE e municípios paulistas. 

O Programa de Integração Estado/Município estabelece no DECRETO Nº 

54.553, DE 15 DE JULHO DE 2009: 

 
Artigo 1º - Fica instituído o Programa de Integração Estado/Município 

para o desenvolvimento de ações educacionais conjuntas que 

proporcionem a melhoria da qualidade da educação nas escolas das 

redes públicas municipais.  
 
Artigo 2º - As ações de que trata o artigo 1º deste decreto 

abrangerão os programas e projetos desenvolvidos no âmbito da 

Secretaria da Educação voltados às atividades pedagógicas, de 

formação continuada, de natureza preventiva, objetivando combater 
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a vulnerabilidade infanto-juvenil, e de avaliação do rendimento 

escolar.  
 
Artigo 3º - Fica a Secretaria da Educação autorizada a representar o 

Estado na celebração de convênios com a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação - FDE e Municípios paulistas, tendo 

por objeto a implementação dos programas e projetos referidos no 

artigo 2º deste decreto, nas escolas das redes públicas municipais, 

de forma integrada à rede pública estadual de ensino. Parágrafo 

único - Os convênios de que trata o �caput� deverão obedecer às 

minutas-padrão constantes dos Anexos I, II e III deste decreto. 
 
Artigo 4º - A instrução dos processos referentes a cada convênio 

deverá incluir parecer da Consultoria Jurídica que serve à Secretaria 

da Educação e observar, no que couber, o disposto no Decreto nº 

52.479, de 14 de dezembro de 2007, e no Decreto nº 40.722, de 20 

de março de 1996.  
 
Artigo 5º - A Secretaria da Educação poderá editar normas 

complementares para execução deste decreto, no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data da sua publicação.  
 
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo dispõe sobre a 

implementação do disposto no Decreto nº 54.553, de 15 de julho de 2009, que 

institui o Programa de Integração Estado/Município para o desenvolvimento de 

ações educacionais conjuntas que proporcionem melhoria da qualidade da 

educação nas escolas das redes públicas municipais. 

 
Art. 1º - O Programa de Integração Estado/Município para o 

desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes 

públicas municipais visa à universalização do ensino de qualidade, 

no Estado de São Paulo e será implementado de forma 

descentralizada, observando-se o disposto nesta resolução. 
 
Art. 2º - A Secretaria de Estado da Educação, representando o 

Estado, celebrará convênios com a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação - FDE e Municípios paulistas, tendo 

por objeto a im plementação dos programas e projetos desenvolvidos 
no âmbito da Secretaria da Educação, nas escolas das redes 

públicas municipais, de forma integrada à rede pública estadual de 

ensino, voltados às atividades pedagógicas, de formação continuada, 

de natureza preventiva, objetivando combater a vulnerabilidade 
infanto-juvenil, e de avaliação do rendimento escolar. 
 
§ 1º - Ficam as Diretorias de Ensino encarregadas de providenciar a 
formalização dos termos de convênio em suas respectivas áreas de 

jurisdição com os municípios interessados, para o desenvolvimento 
de programas e projetos relacionados ao objeto descrito no caput 
deste artigo. 
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§ 2º - Às Diretorias de Ensino cabe indicar um Supervisor de Ensino 

que acompanhará a execução dos convênios, assegurando sua 

operacionalização em uma ação conjunta com os responsáveis, em 

nível da Diretoria de Ensino, pelos respectivos programas. 
 
Art. 3º - Os convênios de que trata o artigo anterior obedecerão às 

minutas-padrão constantes dos anexos I, II e III, que integram o 

Decreto nº 54.553/09 e observarão, no que couber, o disposto nos 

Decretos nºs 52.479, de 14.12.2007, e 40.722, de 20.3.1996, 

devendo ser instruídos com parecer da Consultoria Jurídica da Pasta 

da Educação. 
 
Art. 4º - Os Programas Ler e Escrever e São Paulo Faz Escola se 

constituirão nas primeiras ações previstas pelo Decreto nº 54.553/09, 

a serem desencadeadas pelo Estado/Município. 
 
Art. 5º - Será constituída uma Comissão em nível central que definirá 

procedimentos e indicará estratégias necessárias à execução dos 

acordos que forem propostos. 
 
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

O Governo do Estado de São Paulo com parceria do Governo Municipal de 

São Paulo visando a combater o nível de analfabetismo e a má qualidade do ensino 

público, implantaram o Programa Ler e Escrever em todas as escolas de Ensino 

Básico.   

Gadotti (1994, p. 579) diz que todo projeto pressupõe rupturas com o 

presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado 

confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma 

nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado 

melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa 

frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ações 

possíveis, comprometendo seus atores e autores. 

Os objetivos dessa parceria segundo esse novo programa é apoiar o 

município no desenvolvimento das competências de ler e escrever dos alunos das 

séries iniciais do Ensino Fundamental e apoiar o município no desenvolvimento de 

recuperação das aprendizagens de leitura e escrita dos alunos que dela necessitem. 

As propostas de trabalho para a alfabetização vêm se desenvolvendo e se 

transformando, porém, ao mesmo tempo, é notável que ainda há muito a se 

transformar em busca de um sistema pedagógico para essa fase escolar que 
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consiga de fato relacionar os conteúdos desenvolvidos com um real significado e 

aplicabilidade para a criança em seu dia-a-dia. 

Paro (2002, p. 76) afirma que o pressuposto fundamental de qualquer 

trabalho educacional é acreditar que as situações dentro de um sistema podem 

mudar. Entendo que este tipo de mudança não se dá de uma vez. Para que ela 

ocorra é necessário desencadear um processo com abrangência crescente. 

De acordo com o Anexo III do Programa Ler e Escrever a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo tem a responsabilidade de: 

 
 Disponibilizar a todos os interessados a legislação, as 

orientações pedagógicas geradas pelo Programa Ler e 

Escrever. 
 Designar profissionais responsáveis pelo processo de 

formação e acompanhamento do Programa no município. 
 Organizar, em colaboração com o município, o cronograma 

de realização das ações do Programa na SEE 
 Disponibilizar espaços nas DEs para encontros de formação 

dos Coordenadores Gerais indicados pelos municípios. 
 Disponibilizar as matrizes em arquivos eletrônicos com 

qualidade para a impressão dos materiais do Programa, bem 

como a listagem de todos os materiais de apoio necessário 

para seu desenvolvimento. 
 Orientar e apoiar a participação dos municípios no SARESP. 

 

Sendo assim a Secretária Municipal de Educação de São Paulo tem a 

responsabilidade, conforme o Anexo III do Programa Ler e Escrever de: 

 
 Indicar um Coordenador Geral, de preferência que tenha 

participado do Programa Letra e Vida. 
 Elaborar um plano de implantação do Programa no município, 

podendo solicitar o apoio da Diretoria de Ensino, nesta 
elaboração. 

 Organizar HTPC para formação dos professores, sob a 

coordenação de um coordenador pedagógico designado para 

esta função. 
 Organizar sistema para acompanhamento e avaliação 

bimestral da aprendizagem dos alunos.  
 Reproduzir materiais necessários à implantação do Programa 

para o formador, para os professores e para alunos, 
observando os créditos de direitos autorais. 

 Prover o deslocamento da equipe responsável pelo Programa 

para participação nas ações de capacitação organizadas pela 

SEE. 
 Reproduzir os materiais para operacionalização do Programa 

Ler e Escrever, para o formador, os professores e para os 
alunos. 
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 Prover o deslocamento de seus recursos humanos para 
participação nas ações de capacitação organizadas pela 

SEE. 
 No caso de optar pela ação do Programa Bolsa Alfabetização, 

observar as diretrizes quanto à concepção básica adotada 

pela SEE. 
 

 

2. Estruturas do Programa Ler e Escrever 

 

O programa promove a capacitação de educadores conjugada às diretrizes, 

conceitos, formato e materiais de apoio que foram especialmente desenvolvidos 

para as ações da iniciativa, relacionadas à 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries do Ensino 

Fundamental.  

Conforme a Resolução SE - 86, de 19-12-2007 integram no Programa: 
 

Art. 2º Integram o Programa; 
I � Ler e Escrever na 1ª série do Ciclo I; 
II � Ler e Escrever na 2ª série do Ciclo I; 
III � Projeto Intensivo no Ciclo - 3ª série � PIC 3ª série; 
IV � Projeto Intensivo no Ciclo � 4ª série � PIC � 4ª série. 

 

Para a 1ª série do Ensino Fundamental, o Ler e Escrever instituiu o Projeto 

Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização, conhecido como Bolsa 

Alfabetização, que permite a atuação de um aluno pesquisador nestas classes. Além 

disso, há o material impresso de apoio específico para a série, e a constante 

formação dos educadores envolvidos. 

O Programa Ler e Escrever também está presente na 2ª série, a partir da 

formação dos educadores e da produção de materiais específicos da iniciativa 

elaborados para este nível educacional.  

Para a 3ª série, a iniciativa promove o Programa Intensivo no Ciclo I � PIC de 

3ª série. O projeto tem como objetivo sanar as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos para que prossigam em seus estudos com pleno desenvolvimento das 

competências leitora e escritora.  

Assim, está prevista a adequação do currículo desta série às necessidades de 

aprendizagem daqueles que não tiverem alcançado o nível necessário nos dois 

primeiros anos de escolarização. Este é um projeto emergencial cuja duração deve 

ser temporária, uma vez que a meta das duas séries anteriores é justamente torná-lo 

desnecessário.  
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O Projeto Intensivo no Ciclo I � PIC de 3ª série prevê, além da formação dos 

professores para atuarem nas turmas especiais, organização administrativa e 

curricular diferenciada para as classes de PIC de 3ª série, com a utilização de 

materiais específicos, entre outras medidas, cuja organização fica a critério da 

escola para sanar as dificuldades específicas de aprendizado dos seus alunos. 

Para a fase final do Ciclo I do Ensino Fundamental, está previsto o Projeto 

Intensivo no Ciclo I � PIC de 4ª série, que propõe várias estratégias que darão 

oportunidade aos alunos que não desenvolveram o domínio da leitura e da escrita 

de avançar na aprendizagem. A iniciativa substitui a Recuperação do Ciclo I e tem 

por objetivo garantir que todos os aluno concluam o Ciclo I do Ensino Fundamental 

sabendo ler e escrever, adquirindo condições de continuar aprendendo no Ciclo II4.  

Entre as iniciativas adotadas estão: formação dos professores para atuarem 

nas turmas do PIC de 4ª série; organização administrativa e curricular diferenciada 

para a regência das turmas; e aplicação de materiais específicos. Assim como o PIC 

de 3ª série, o projeto tem caráter emergencial.  

As ações de formação envolvem as Diretorias de Ensino da Capital e incluem: 

a formação de gestores (supervisores, assistentes técnico-pedagógicos � ATP e 

diretores de escolas), com discussão de conteúdos que ampliam as possibilidades 

de compreensão, apoio, acompanhamento e avaliação para a tomada de decisões 

voltadas à aprendizagem dos alunos; e a formação pedagógica (para ATP e 

professores coordenadores), cujo objetivo é aperfeiçoar a didática de alfabetização e 

a formação dos professores de suas escolas.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 68): 

  
A qualidade da atuação da escola não pode depender somente da 

vontade de um ou outro professor. É preciso a participação conjunta 

dos profissionais (orientadores, supervisores, professores 
polivalentes e especialistas) para tomada de decisões sobre 

aspectos da prática didática, bem como sua execução. Essas 

decisões serão necessariamente diferenciadas de escola para 

escola, pois dependem do ambiente local e da formação dos 

professores. 
  
 

 

 

                                                
4 O Ciclo II compete às séries finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 
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3. Concepção de Alfabetização do Programa 

 

O Referido Programa Ler e Escrever parte de uma concepção de 

aprendizagem construtivista que considera o aluno como sujeito de sua própria 

aprendizagem, pois, ele aprende nas mais diversas situações nas quais é chamado 

a resolver problemas significativos que lhe demandem elaborar idéias e hipóteses 

próprias, como etapas rumo à compreensão da escrita alfabética.  

A proposta do programa se concentra principalmente na psicogênese da 

língua escrita, tomada pelo viés específico das hipóteses de escrita descritas por 

Ferreiro e Teberosky (1984): pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético.  

Sendo esses momentos conceituais de escrita que possibilitam ao professor não só 

fazer um bom diagnóstico do seu grupo, como também propor atividades 

estrategicamente formuladas para investir na progressão do conhecimento. 

O Programa Ler e Escrever tem a concepção de alfabetização como 

aprendizagem de sistema de escrita e da linguagem escrita em seus diversos usos 

sociais, pois nas orientações gerais do programa deixa evidente que consideram 

imprescindível a aprendizagem simultânea dessas duas dimensões. 

O programa busca caminhos que orientam a realização da prática pedagógica 

compromissada com as ações sociais e com o ensino, que consiste em dirigir, 

organizar, orientar, estimular a aprendizagem dos indivíduos e encantar os 

envolvidos no processo. 

O projeto tem a preocupação de articular o conhecimento teórico pedagógico 

e a prática educativa, que se caracteriza como mediação entre as bases teórico-

científicas da educação escolar e a prática docente, contribuindo para a reflexão 

sobre o processo ensino e aprendizagem, que permeia todo processo pedagógico 

escolar. 

O desenvolvimento da capacidade de ler e escrever não é apenas um 

processo que se encerra quando o aluno domina o sistema de escrita, mas se 

prolonga por toda a vida, com a crescente possibilidade de participação nas práticas 

que envolvem a língua escrita e que se traduz na sua competência de ler e produzir 

textos dos mais variados gêneros, da apreciação de obras literárias à análise de 

bons artigos. 

O referido programa tem a visão de que quanto mais acesso à cultura escrita 

mais possibilidades de construção de conhecimentos sobre a língua. Isto explica o 
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fato de as crianças com menos acesso à cultura escrita serem aquelas que mais 

fracassam no início da escolaridade e que mais necessitam de uma escola que 

ofereça práticas sociais de leitura e escrita. 

A meta do projeto é levar a todas as crianças o domínio das competências 

leitora e escritora tornando-as capazes de pertencer à comunidade de leitores e 

escritores, compartilhando diferentes práticas culturais de leitura e escrita sabendo 

adequar seu discurso às diferentes situações de comunicação oral, considerando o 

contexto e os interlocutores, capazes de ler diferentes textos, adequando a 

modalidade de leitura a diversos propósitos e capazes de escrever diferentes textos 

selecionando os gêneros adequados a diferentes situações comunicativas. 

 

 

4. Expectativas de aprendizagem para o Ciclo I 

 

Os alunos, ao final do 1º ano do Ciclo I, deverão ter desenvolvido 

competências para (SÃO PAULO, 2006, p.19-20): 

 
 Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com 

atenção e formulando perguntas sobre o tema tratado; 
 Apreciar textos pertencentes a diferentes gêneros (orais ou 

escritos), para serem lidos autonomamente ou lidos por um adulto, e 
recontar histórias conhecidas, recuperando algumas características 

do texto ouvido ou lido; 
 Ler, com ajuda do professor, diferentes gêneros (notícias, 

instrucionais, formativos, contos, entre outros), apoiando-se em 
conhecimentos sobre o tema do texto, as características de seu 

portador, do gênero e do sistema de escrita; 
 Ler, com autonomia, placas de identificação, nomes, parlendas, 

adivinhas, poemas, canções, trava-línguas, listas, manchetes de 

jornal entre outros; 
 Escrever alfabeticamente textos que conhece de memória 

(parlendas, adivinhas, poemas, canções, trava-línguas, entre outros), 

ainda que não segmentando o texto em palavras; 
 Escrever textos de autoria (listas, bilhetes, cartas, entre outros) 
individual, em duplas ou ditando para o professor; 
 Reescrever textos (lendas, contos, entre outros) de próprio 

punho ou ditando-os para o professor ou colegas, considerando as 
idéias principais do texto fonte e algumas características da 

linguagem escrita. 
 

Ao final do 2º ano do Ciclo I os alunos deverão ter desenvolvido competências 

para (SÃO PAULO, 2006, p. 20): 
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 Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com 

atenção, formular e responder perguntas, explicar e ouvir 

explicações, manifestar opiniões; 
 Ler, com autonomia, diferentes gêneros (notícias, instrucionais, 

informativos, contos, entre outros) apoiando-se em conhecimentos 
sobre o tema do texto, as características de seu portador, do gênero 

e do sistema de escrita; 
 Ler, com ajuda do professor, textos para estudar os temas 
tratados nas diferentes áreas de conhecimento (enciclopédias, 

artigos, revistas, entre outros); 
 Reescrever textos (contos, lendas, entre outros), considerando 
as idéias principais do texto fonte e algumas características da 

linguagem escrita; 
 Escrever alguns textos de autoria (bilhetes, cartas, regras de 
jogos, textos informativos, entre outros), utilizando alguns recursos 
da linguagem escrita. 

 

As competências a serem desenvolvidas pelos alunos ao final do 3º ano do 

Ciclo I deverão ser (SÃO PAULO, 2006, p.21-22): 

 
 Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram: ouvir 

com atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular e 
responder perguntas, explicar e ouvir explicações, manifestar e 

acolher opiniões, adequar as colocações às intervenções 

precedentes, propor temas; 
 Saber selecionar textos em diferentes fontes para busca de 
informações; 
 Localizar informações no texto apoiando-se em títulos e 

subtítulos, imagens, negritos e selecionar as que são relevantes, 

utilizando procedimentos de escrita, como copiar a informação que 

interessa, grifar, fazer notas (em enciclopédias, artigos, entre outros); 
 Ajustar a modalidade de leitura ao propósito e ao gênero 

(história em quadrinhos, texto informativo, instrucional, entre outros); 
 Utilizar procedimentos e recursos próprios da produção escrita 

(planejar o que for escrever, utilizar informações provenientes de 

fontes diversas, fazer rascunhos, revisar seu próprio texto, discutir 

com outros leitores aspectos problemáticos do texto e reler o que 

está escrevendo, entre outros); 
 Escrever alguns textos de autoria (bilhetes, cartas, regras de 
jogo, textos informativos, contos, lendas, entre outros), utilizando os 
recursos próprios da linguagem escrita; 
 Reler seus escritos assumindo o ponto de vista do leitor de seu 
texto (revisar seu próprio texto cuidando de sua legibilidade). 

 

E ao final do 4º ano Ciclo I os alunos deverão ter desenvolvido competências 

para (SÃO PAULO, 2006, p. 22-23): 

 
 Planejar e participar de situações de uso da linguagem oral, 

sabendo utilizar alguns procedimentos de escrita para organizar sua 
exposição (cartazes, anotações, Power Point, entre outros); 



 

 48 

 Utilizar recursos para compreender ou superar dificuldades de 
compreensão durante a leitura (pedir ajuda aos colegas e ao 

professor, reler o trecho que provoca dificuldades, continuar a leitura 
com intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas, 
entre outros); 
 Utilizar procedimentos e recursos próprios da produção escrita 

(planejar o que for escrever, estabelecendo os aspectos 
fundamentais e sua ordem provável; utilizar informações 

provenientes de fontes diversas; fazer rascunhos; revisar seu próprio 

texto simultaneamente à produção; discutir com outros leitores 

aspectos problemáticos do texto; reler o que está escrevendo, entre 

outros); 
 Assumir o ponto de vista do leitor ao revisar os textos com 
intenção de evitar repetições desnecessárias (por meio de 
substituição, uso de recursos da pontuação, entre outros); 
 Evitar ambigüidades, articular partes do texto (garantir 

concordância verbal e nominal); 
 Revisar o texto do ponto de vista ortográfico, considerando as 

regularidades ortográficas e irregularidades de palavras de uso 
freqüentes, uso de maiúscula e minúscula, entre outras. 

 

Para que as expectativas de aprendizagem dos alunos em relação às práticas 

de linguagem oral possam ser concretizadas, é necessário que o professor planeje e 

organize situações didáticas, tais como: 

 
 Rodas de conversa em que os alunos possam escutar e narrar 
fatos conhecidos e falar sobre assuntos estudados; 
 Rodas de leitura para contar histórias e combinar com os 

alunos momentos em que eles possam compartilhar os livros lidos; 
 Discussões que façam os alunos compreenderem e 

distinguirem as características da linguagem oral e da linguagem 

escrita; 
 Saraus literários para que os alunos possam narrar ou recontar 

histórias, declamar poesias, parlendas, trava-línguas;· 
 Entrevistas, troca de correspondência etc em que os alunos 

possam elaborar e fazer perguntas; 
 Exposições, em que os alunos possam expor oralmente um 

tema, usando suporte escrito, tais como: cartazes, roteiro, para 
apoiar sua fala, entre outros. 

 

Todas as técnicas visam ao contato da criança com o conhecimento de forma 

a encontrar sentido no que se propõe e no que se faz, o desenvolvimento do senso 

cooperativo e a alegria de estar na escola. 

Como afirma Haidt (2001, p. 21), �o conhecimento e o ensino devem estar 

intimamente relacionados à ação, à vida prática, à experiência. O saber tem caráter 

instrumental: é um meio para ajudar o homem na sua existência, na sua prática�. 
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Portanto, mais do que reproduzir conhecimento, o papel da escola consiste 

em colocar o estudante em contato com situações-problema reais para que este 

busque as soluções, mas sempre de forma coletiva e cooperativa, pois o programa 

estabelece que esses elementos são essenciais para solidificar a vida social e, 

portanto, a prática escolar. 

Seguindo essa mesma linha, Ghiraldelli (1996, p. 29) diz: 

 
[...] atividade, problema, coleta de dados, hipótese e experimentação. 

O processo se inicia com o professor propondo trabalhos de diversas 
ordens (atividade). As curiosidades diversas e questões oriundas 

desses trabalhos são recolhidas pelo professor, que as coloca na 

forma de problemas teóricos (problema). Para resolver tais 

problemas, estudantes e professor devem recorrer à pesquisa (coleta 

de dados), procurando informações nas bibliotecas e outros meios 

disponíveis. Assim, estudantes e professor podem conjecturar 

soluções para o problema (hipótese). Por fim, se for o caso, cabe 

experimentar as hipóteses selecionadas (experimentação). 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais � PCN confirmam os autores acima 

citados (BRASIL, 1997, p. 64): 

 
Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é 

necessária a disponibilidade para o envolvimento do aluno na 

aprendizagem, o empenho em estabelecer relações entre o que já 

sabe e o que está aprendendo, em usar os instrumentos adequados 
que conhece e dispõe para alcançar a maior compreensão possível. 

Essa aprendizagem exige uma ousadia para se colocar problemas, 
buscar soluções e experimentar novos caminhos, de maneira 

totalmente diferente da aprendizagem mecânica, na qual o aluno 
limita seu esforço apenas em memorizar ou estabelecer relações 

diretas e superficiais.  
 

Os objetivos das atividades propostas no programa visam não apenas aos 

aspectos cognitivos (saber), mas procedimentais (saber fazer) e atitudinais (saber 

ser), para atender a uma formação integral. Coloca-se também como instrumento 

para o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Há que se pensar também na organização do tempo, do espaço, das 

metodologias, dos recursos, da avaliação, enfim, tudo visando a uma formação 

humana voltada para as necessidades do nosso mundo. 

Como diz Masetto (1996, p. 88): 

 
O estabelecimento de objetivos orienta o professor para selecionar o 
conteúdo, escolher as estratégias de ensino e elaborar o processo de 
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avaliação. Orienta também o aluno, que fica sabendo o que se 

espera dele nesse curso, disciplina, série ou aula. 
 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 65): 

 
A intervenção do professor precisa, então, garantir que o aluno 

conheça o objetivo da atividade, situe-se em relação à tarefa, 

reconheça os problemas que a situação apresenta, e seja capaz de 

resolvê-los. Para tal, é necessário que o professor proponha 

situações didáticas com objetivos e determinações claros, para que 

os alunos possam tomar decisões pensadas sobre o 

encaminhamento de seu trabalho, além de selecionar e tratar 

ajustadamente os conteúdos.  
 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais tanto quanto nas Orientações do 

Programa Ler e Escrever os objetivos estão expressos como capacidades a serem 

trabalhadas ao longo do processo de escolarização. Entre elas as capacidades de 

ordem cognitiva, capacidade física, afetiva, de relação interpessoal, capacidade 

estética, ética e de inserção social, visando sempre à qualidade para que a 

educação caminhe em percursos de sucesso. 

 

 

5. Esferas e procedimentos para formação de professores 

 

O Programa Ler e Escrever é formado por uma equipe de profissionais que 

trabalham para que seus objetivos sejam alcançados.  

Essa equipe é constituída pelo trio gestor, professores-coordenadores, 

professores e alunos pesquisadores. 

Cada integrante da equipe tem uma determinada função e formação. 

 

5.1. O Trio Gestor no Programa  Ler e Escrever 

 

O Trio Gestor é formado por diretores de escolas, supervisores de ensino e 

assistentes técnico-pedagógicos. O trio Gestor deve atuar para garantir que os 

materiais e todos os recursos que envolvem o programa estejam adequadamente 

sendo utilizados e aplicados nas escolas. Sendo assim, assegurar que os 

professores e alunos tenham em mãos todos os materiais distribuídos pelo 

programa, que os alunos pesquisadores estejam atuando nas classes de 1ª série do 
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Ciclo I do Ensino Fundamental e que as diretrizes e orientações da iniciativa estejam 

sendo seguidas. Essas são atividades a ser constantemente conferidas pelos 

gestores para assegurar o sucesso e a adequada aplicação do programa.  

Caberá ao trio Gestor, de acordo com a Resolução SE 86, de 19/12/2007, 

responsabilizar-se pelas seguintes ações: 

 
I - definir critérios para análise dos Planos de Trabalho e sua 
adequação para atribuição de classes para as IES;  
II - avaliar e aprovar os Planos de Trabalho apresentados pelas IES;  
III - atribuir número de classes;  
IV- definir período de encaminhamento de alunos às unidades 

escolares, de acordo com o calendário escolar;  
V - avaliar o desempenho das IES no desenvolvimento das 
atividades do Projeto durante a vigência do convênio;  
VI - avaliar a viabilidade de renovação dos convênios;  
VII - adotar as providências para aquisição de materiais de apoio que 
forem necessários ao Projeto;  
VIII - acompanhar o trabalho dos professores orientadores e 
interlocutores das IES conveniadas;  
IX - apresentar o Projeto aos profissionais da rede estadual de 
ensino;  
X - propor adequações ao regulamento do Projeto, em consonância 

com as diretrizes da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo;  
XI - desempenhar quaisquer ações necessárias ao bom andamento 

do Programa. 
 

 

5.2. O Professor-Coordenador no Programa Ler e Escrever 

 

Cabe ao professor-coordenador a importante tarefa de orientar os professores 

no uso dos materiais do Ler e Escrever e na prática didática e pedagógica de sala 

de aula, sempre com o objetivo de preservar a concepção de aprendizagem do 

programa. A coordenação deve, também, ajudar o professor a priorizar conteúdos e 

exercícios disponíveis no material de apoio, de acordo com as necessidades e 

características de cada classe, além de servir como importante elo na relação da 

escola com os universitários que atuam como alunos pesquisadores nas classes de 

1ª série do Ciclo I do Ensino Fundamental.  

Um dos grandes desafios enfrentados pela coordenação da escola é o 

fortalecimento do trabalho coletivo. Para tanto o papel do professor-coordenador é 

fundamental. 
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As atividades do professor-coordenador, como o auxilio à gestão, visam a 

implementar, coordenar, articular as ações pedagógicas, desempenhando o papel 

de formador e multiplicador do Programa Ler e Escrever junto aos professores, 

dando-lhes condições para que sua prática pedagógica proporcione o avanço nas 

aprendizagens dos alunos.  

Os Professores Coordenadores que participam do programa precisam 

desenvolver algumas ações de caráter pedagógico para que o pleno 

desenvolvimento de suas tarefas seja alcançado. Esses aspectos são: 

 Organização das ações de planejamento, acompanhamento e avaliações do 

trabalho pedagógico; 

 Formação: atuação na educação continuada dos professores em serviço; 

 Articulação entre metas educacionais propostas pela SEE e a realidade da 

unidade escolar. 

 

5.3 Os Professores no Programa Ler e Escrever 

 

Todos os professores têm formação continuada em período de horas de 

trabalho e projetos coletivos � HTPC coordenado pelo professor-coordenador 

semanalmente. Ou seja, os professores que participam do Programa Ler e Escrever 

têm quatro horas a mais de formação para reflexão e planejamento de ações 

pedagógicas para pleno desenvolvimento do programa. 

A utilização das HTPC é essencial para o sucesso na aplicação do Programa 

Ler e Escrever. Nesses horários, os professores terão tempo e espaço para 

participar da formação continuada prevista, além de ser este o momento aberto ao 

planejamento das ações e da atuação em sala de aula. Também é possível discutir 

os materiais utilizados diretamente com os professores coordenadores, na busca de 

priorizar conteúdos e exercícios do material de apoio, adequando-os a cada turma. 

De acordo com a Resolução SE - 86 de 19-12-2007 o professor regente terá 

carga horária diferenciada para formação referente ao programa. 

 

Art. 3º Os docentes, regentes de classe de 1ª a 4ª série do Ciclo I do 

Ensino Fundamental, envolvidos no Programa, farão jus à atribuição 

de mais 4 (quatro) horas semanais, destinadas ao trabalho de 
planejamento e capacitação para os projetos. 
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5.4. Os Alunos Pesquisadores no Programa Ler e Escrever 

 

O Programa prevê a atuação de estudantes universitários nas classes de 1ª 

série do Ensino Fundamental para auxiliar os professores dessas turmas na 

complexa tarefa de garantir a alfabetização das crianças que freqüentam a rede 

pública estadual de ensino de São Paulo. Os alunos pesquisadores, como são 

chamados os universitários envolvidos no projeto, são indicados por instituições de 

ensino superior parceiras. Além de atuarem no auxílio à alfabetização, eles são um 

importante elo entre a atuação docente nas escolas e a formação específica da 

Universidade. 

Assim, o projeto permite um ativo e produtivo diálogo entre a escola e a 

academia, possibilitando recursos adicionais destinados à adequada formação dos 

futuros profissionais da educação. 

 

 

5.4.1 Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização 

 

O Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização está inserido 

no Programa Ler e Escrever regulamentado pelo Decreto nº. 51.627, de 1º de março 

de 2007, que instituiu o Programa Bolsa Formação Escola Pública e Universidade, 

introduzindo, em caráter de colaboração, a participação e vivência de alunos das 

Instituições de Ensino Superior, chamados esses de alunos pesquisadores nas 

práticas pedagógicas de sala de aula, junto aos professores da rede pública 

estadual e municipal. Essa vivência propicia a oportunidade de conhecimento da 

realidade do contexto escolar, como também a possibilidade de relacionamento 

entre teoria acadêmica e prática. 

Os alunos pesquisadores são universitários dos cursos de graduação ou pós-

graduação de Pedagogia e Letras indicados por instituições de ensino superior 

conveniadas. Eles contribuem com os professores regentes das classes de 1ª série 

auxiliando no atendimento às crianças em processo de alfabetização, na 

organização das aulas e na assistência aos alunos.  

A Bolsa Alfabetização forma também uma importante ponte entre o âmbito 

universitário e a prática em sala de aula. Assim, o projeto, além de atuar 

efetivamente na melhoria das condições de alfabetização oferecidas às crianças do 
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Estado de São Paulo, contribui para a formação dos futuros professores do Ensino 

Fundamental.  

A Resolução SE-90, de 8-12-2008 também dispõe sobre a expansão e 

aperfeiçoamento do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização. 

De acordo com o Artigo 2º a Secretaria da Educação firmará convênio com 

Instituições de Ensino Superior ou com entidades a elas vinculadas, que sejam 

incumbidas regimental ou estatutariamente das atividades do ensino, para a 

proposição e execução do Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela Equipe 

de Gestão Institucional. 

 
§ 1º - Poderão inscrever-se para o Projeto, as Instituições de Ensino 

Superior - IES sediadas no Estado  de São Paulo, que possuam 

cursos presenciais devidamente autorizados e/ou reconhecidos nas 
áreas de Pedagogia, com habilitação para magistério de 1ª a 4ª série 

ou Letras com habilitação para o magistério, desde que os alunos 

estejam cursando a partir do 2º semestre. 
 

Os alunos-pesquisadores são sujeitos de suas aprendizagens profissionais e 

que isso se faz no enfrentamento de situações homólogas àquelas vivenciadas 

pelos professores titulares. Eles são entendidos como sujeitos históricos que 

carregam visões de mundo próprias, mediados em maior ou menor grau pela cultura 

escolar. São também sujeitos da própria aprendizagem e constroem conhecimentos 

sobre o que é ser professor, o que e como se ensina, nos diferentes contextos e nas 

interações de que participam, não só nas escolas em que atuam, mas, 

principalmente, na comunidade de sua Instituição de ensino superior. 

O intuito é que o aluno universitário se torne um pesquisador e que tenha 

vivências pedagógicas significativas, tomando para si os princípios da metodologia 

qualitativa mais adequada aos propósitos de apoiar as salas de aula do Ciclo I e 

seus professores titulares, propiciando o efetivo envolvimento com os problemas 

próprios da transposição didática, da gestão de sala de aula e das relações de 

ensino e aprendizagem na alfabetização. 

A imersão na escola permitirá aos alunos lidar com a interpretação de gestos, 

atitudes, opiniões, hábitos e crenças sobre alfabetização e as tantas ações do dia-a-

dia de uma sala de aula, enfrentando assim os reais dilemas da alfabetização no 1º 

ano. Poderão participar do cotidiano da escola, mantendo-se numa relação mais 
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horizontal, na medida em que também vão atuar junto aos alunos, sempre 

respeitando o papel distinto do professor regente da sala. 

Nesse contexto, o trabalho do professor deve apoiar o aluno na 

sistematização de conhecimentos didáticos específicos, centrados nas diferentes 

situações de alfabetização. 

Tais conteúdos devem ser sistematicamente acompanhados, ao longo do 

ano, conforme orientações do trabalho das instituições de ensino superior � IES. 

A Resolução SE-90, de 8-12-2008 dispõe sobre os objetivos gerais, 
específicos, conhecimentos, conteúdos e ações dos alunos pesquisadores 

 
Objetivos gerais  
1. possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos e experiências 

necessários aos futuros profissionais de educação sobre a natureza 

da função docente no processo de alfabetização dos alunos da 1ª 

série do Ciclo I; 
2.  apoiar os professores da 1ª série do Ciclo I na complexa ação 

pedagógica de garantir aprendizagem da leitura e da escrita a todos 

os alunos ao final do ano letivo; 
 
Objetivos específicos 
1. compreender que o fracasso da aprendizagem não se justifica pelo 

erro ou falta do aluno, mas também pelas inadequadas ou 

insuficientes condições de  ensino; 
2. construir conhecimentos sobre a prática docente em relação ao 

processo de aprendizagem dos alunos; 
3. apoiar e subsidiar os professores-titulares na sistematização de 

conteúdos de Língua Portuguesa, fortalecendo as relações entre 

ensino e aprendizagem, por meio da garantia de algumas condições 

e orientações didáticas importantes no processo de alfabetização no 

ciclo I; 
 
Conteúdos específicos: 
1. conhecimentos sobre o funcionamento da rede pública de ensino: 
a) a avaliação escolar nas séries iniciais do Ensino Fundamental da 

Rede Estadual de São Paulo; 
b) concepção de avaliação; a prova e seus desafios; os últimos 

dados e os desafios que se apresentam; 
c) avaliação como regulação da função social da escola; 
d) conceito de sondagem e análise dos mapas de acompanhamento 

da alfabetização; 
e) análise da avaliação em seu município e na escola que atua como 
aluno-pesquisador; 
 
Conhecimentos lingüísticos: 
a) conceito de gênero do discurso e seu papel na definição dos 

objetos de estudo da leitura e da escrita; 
b) usos e funções da Língua Portuguesa segundo as práticas de 

leitura, escrita; 
c) aspectos da gramática, ortografia, pontuação etc ; 
d) conhecimentos sobre a linguagem que se escreve; 
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Conhecimentos psicolingüísticos: 
a) concepções sobre ensino e aprendizagem; 
b) a construção da escrita pelas crianças, as hipóteses de escrita e 

sua evolução segundo a Psicogênese da Língua Escrita e demais 

pesquisas correlatas; 
 
Conhecimentos didáticos: 
a) conceito de ambiente alfabetizador; 
b) o papel do conhecimento didático no planejamento do professor; 
c) planejamento de estratégias de apoio ao professor regente; 
d) planejamento de estratégias de apoio ao aluno; 
e) conhecimentos sobre as intervenções pedagógicas com os alunos 

que não avançam ou que avançam pouco em suas aprendizagens; 
f) condições e orientações didáticas para a organização e 

manutenção de uma rotina de leitura e de escrita; leitura feita pelo 
professor; produção oral com destino escrito; cópia e ditado 

(ressignificação da cópia);  
 
Ações 
Espera-se que os alunos pesquisadores obtenham orientação 

adequada de sua IES, segundo plano de execução aprovado pela 
Secretaria da Educação e FDE, para o desenvolvimento das 

seguintes ações: 
1. desenvolver, em conjunto com o professor regente da sala, 
intervenções 
pedagógicas com os alunos que não avançam ou que avançam 

pouco em suas aprendizagens; 
2. colaborar com a gestão da sala, desenvolvendo plano de ação 

com os alunos mais avançados, dando ao professor regente a 

condição de acompanhar pequenos grupos de alunos que 

necessitam de atendimento mais individualizado; 
3. sistematizar as condições e as orientações didáticas de algumas 

das situações didáticas nucleares no ciclo I: 
a. Rotina de leitura e de escrita. 
b. Leitura feita pelo professor. 
c. Produção oral com destino escrito. 
d. Cópia e ditado (ressignificação da cópia). 
4. construir boas intervenções didáticas, em conjunto com o 
professor regente, favorecendo o avanço dos alunos nas diferentes 

práticas de leitura e escrita;  
5. organizar ações capazes de promover e alimentar um ambiente 

alfabetizador para os alunos do 1º ano; 
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CAPÍTULO III � PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E DADOS EMPÍRICOS 

 

O Programa Ler e Escrever, objeto da presente análise representa mais uma 

tentativa do sistema público de ensino de reverter o quadro de precariedade das 

escolas públicas no que se refere à alfabetização. 

Para reconhecer os benefícios e limitações do projeto foi utilizada uma 

metodologia de pesquisa de caráter qualitativa, pois não serão levados em conta 

neste processo de análise os resultados numéricos, mas sim os princípios e 

estratégias do trabalho junto aos alunos.  

Como instrumento de coleta de dados foram aplicados questionários para 

professores-coordenadores e professores de escolas públicas estaduais. 

Os questionários foram elaborados com o objetivo de averiguar se a proposta 

do Programa Ler e Escrever está sendo aplicada nas escolas e de que maneira, 

identificar quais as suas limitações e se já apresenta benefícios na alfabetização no 

ensino fundamental. 

Para aplicação do questionário foram selecionadas as escolas públicas 

estaduais da Diretoria de Ensino Leste 15, devido à necessidade de delimitação do 

universo de pesquisa. 

Porém esta pesquisa se condicionou à aceitação da gestão de cada escola, 

bem como de todos os educadores participantes. 

Neste trabalho não foram tomadas como parâmetro as condições sócio-

econômicas dos sujeitos envolvidos, pois a intenção do estudo não se relaciona ao 

perfil sócio-econômico dos depoentes. 

Como a finalidade de buscar os elementos que levem à resposta ao problema 

de pesquisa, utilizei no questionário elaborado 10 questões aos professores e 

professores-coordenadores, não havendo diferenças entre elas.  As questões foram 

elaboradas para investigar o entendimento que os atores têm sobre o Programa Ler 

e Escrever e sua aplicabilidade nas escolas. 

Os dados foram coletados durante o segundo semestre de 2009. Foram 

entregues em torno de 50 questionários (apêndice 1) para professores da Leste 1 

durante as reuniões de HTPC das escolas pesquisadas. 

                                                
5 As escolas de administração pública estadual têm sua coordenação dividida por regiões. A Diretoria de Ensino 

Leste 1 é uma das coordenações regionais da Zona Leste de São Paulo.  
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Pressupunha inicialmente que todos os professores retornariam com os 

questionários respondidos, e que teria um número substantivo para fazer análise dos 

dados, mas isso não aconteceu. Obtive retorno de apenas 20 questionários de 

professores regentes e 08 questionários de professores-coordenadores nessa 

primeira tentativa de coleta. 

Vendo a necessidade de coletar mais dados, elaborei outros 2 questionários, 

sendo um especifico para professores (apêndice 2) e um para professor-

coordenador (apêndice 3). 

Aproveitei a ocorrência de um evento na Diretoria de Ensino para distribuir os 

questionários, indo de pessoa em pessoa, explicando a proposta do questionário e 

pedindo a colaboração para participação na pesquisa, mas para cada professor que 

aceitava contribuir com a coleta de dados outros 5 se recusavam. Fiquei a tarde 

inteira nesse evento e só obtive a adesão de 13 profissionais, sendo 08 

questionários de professores e 5 de professores-coordenadores. Um número 

pequeno para um evento em que havia mais de 300 pessoas, entre eles professores 

regentes e professores-coordenadores. 

Por que será que foi tão difícil a colaboração dos profissionais da educação 

para responderem os questionários?  

Percebi uma resistência dos profissionais. Parece que os professores e 

professores-coordenadores têm um certo receio de mostrar como é a pratica 

educacional desenvolvida por eles.  

Meu projeto inicial previa fazer a pesquisa dos depoimentos de 50 

professores, mas devido ao número reduzido de questionários entregues, e também 

devido ao fato de alguns questionários apresentarem respostas lacônicas, esta 

pesquisa está sendo desenvolvida a partir da análise de apenas 10 questionários de 

professores e 05 de professores-coordenadores. 

Esses questionários constam de 10 questões que puderam permitir que cada 

participante contribuísse relatando seu ponto de vista sobre o efeito do programa na 

escola onde leciona e deixando evidente seu ponto de vista sobre o próprio 

programa. 

O questionário elaborado dessa forma permitiu a obtenção de dados mais 

diretos, traduzindo os objetivos específicos da pesquisa em itens que puderam ser 

facilmente respondidos e após, agrupados e analisados. 
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Das dez questões foram selecionadas apenas as cinco mais relevantes para 

a análise considerando as manifestações mais amplas, menos lacônicas. 

Para as análises são elaborados quadros com os depoimentos dos 

professores e professores-coordenadores, enquadrando-os nos cinco pares de 

categorias dialéticas propostos por Alves (2000) para analisar processos de 

educação continuada transformadora.  

Os pares de categorias dialético são os seguintes: 

a) Instituinte/instituído 

b) Relação teoria/prática 

c) Ruptura/continuidade 

d) Tempo/espaço de construção 

e) Rejeição/sedução 

 

1. Categoria 

 

1.1 Categoria Instituinte/instituído 

 
 

A categoria Instituinte/instituído é a categoria que promove a inovação e a 

transformação do já existente, levando em consideração a historicidade, conforme 

explicitado por Alves (2000, p, 108) 

 
[...] instituído considera o projetos estudados como transformadores 
da realidade, como inovadores, não no sentido da superação 

ingênua e abstrata do instituído, que tende a considerar o já existente 

como velho e ultrapassado, pondo assim em risco a historicidade das 
conquistas humanas, particularmente aquelas relacionadas ao 
conhecimento científico. Também não no sentido de adotar modelos 

que deram certo em outros sistemas de ensino, em outras escolas ou 
em outros países. 

 

Dessa forma considera-se a história e o devir, pois os educadores se 

constituem com contribuições do passado, projetando para o futuro, num processo 

de incorporar o velho, ao novo, superando. 

Citando Alves novamente (2000, p, 108-109): 

  
São instituintes porque desencadearam ações, que a partir do 

historicamente instituído procuraram instituir o que é significativo e 

relevante para casa escola, levando em conta seu contexto histórico-
cultural; procuraram dar concretude ao direito que tem cada grupo 
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social de pensar e construir o mundo do seu jeito, sem contudo 
perder de vista o universo de possibilidades humanas; procuraram 
fortalecer a escola para construir sua autonomia, sua própria 

identidade. 
 

Para esta autora as categorias que se classificarem como instituintes revelam 

que o educador constrói o seu próprio caminho e não sempre adota caminho já 

definido anteriormente, nos quais não se reconheciam como sujeitos. Nesse sentido, 

para que as respostas sejam de caráter instituinte é imprescindível que o Projeto Ler 

e Escrever traga as vozes de todos os seus atores sociais, de forma a tornar 

presentes seus valores, sua ética e contexto cultural. 

A categoria instituinte/intituído está: 

 
[...] partindo de um instituído que concebia o sujeito que se alfabetiza 
como reprodutor dos conhecimentos sobre a escrita já produzidos, 

utilizando para isso de procedimentos formais como exercícios 

motores, viso-motores, cópias, ditados, exercícios de separação de 

sílabas e outros exercícios gramaticais, atividades que descolam a 

linguagem de seu aspecto fundamental que é a construção dos 

sentidos, procurou ser instituinte, levando o professor alfabetizador a 
criar e valorizar o espaço individual e coletivo do sujeito para 

construir o seu conhecimento devolvendo-lhe a palavra fazendo 
presente suas histórias, a realidade e a fantasia já escrita sobre o 

mundo, sobre os homens e suas relações, sobre os animais, 

inundando a sala de aula com a magia dos contos, das poesias e das 
histórias que tanto encantaram e encantam todas as gerações 

(ALVES, 2000, p.117) 
 

 

1.2. Categoria Relação teoria/prática 

 

A relação teoria e prática, como o nome da própria categoria já refere, é uma 

integração da teoria com a prática.  

Conceber teoria e prática separadamente significa não compreender que a 

prática é a concretização da teoria e a teoria é a fundamentação da prática. Portanto 

uma não pode existir sem a outra.   

Para Alves (2000, p 118): 

 
A Relação teoria/prática envolve diferentes aspectos que são 

fundamentais aos processos didáticos, dentre eles a possibilidade de 

resgate das unidades ensino/aprendizagem, educador/educando, 
ensino/aprendizagem, reflexão/ação, trabalho individual/trabalho 

coletivo, autonomia/dependência. 
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Para que esses aspectos se concretizem é necessário que se conheçam os 

fundamentos (teoria), mas que se desenvolvam os saberes necessárias à 

transformação desses fundamentos em ações do dia-a-dia, através da prática. 

 

1.3 Categoria Tempo/espaço de construção 

 

A categoria Tempo/espaço de construção nos leva a questionar algumas 

atitudes assumidas por profissionais da educação, de só concordar em desenvolver 

processos de educação continuada no espaço físico da escola, em tempo previsto 

dentro da jornada de trabalho. 

Conforme Freire apud Alves (2000, p. 121)6  

 
Tempo não é doado, tempo é constituído e conquistado. A realidade 

histórica, a realidade pedagógica são constituída nos limites de 

tempo. O sujeito que busca sua autonomia tem que organizar, 
administrar, apropriar-se do seu tempo. É preciso pensar como está 

sendo construído esse tempo dentro da escola. O que acontece é 

que a gente tem uma indisciplina, uma alienação em relação ao 

tempo. Não há uma real consciência do tempo para produzir, porque 

não há uma apropriação do planejamento e da avaliação do tempo 

na escola. ...na indisciplina, na desorganização do tempo, se é 

escravo do tempo, se é um lamuriento do tempo, o que na verdade 

retrata o sujeito alienado, que não é dono do seu tempo. 
 

É fundamental reconhecer e pensar o espaço e tempo da escola, pois  é 

necessário para construção de qualquer projeto na escola.  

O espaço/tempo é necessário para a construção do conhecimento, tanto no 

que se refere à didática do ensino/aprendizagem, como as relações estabelecidas 

nos processos de capacitação. 

 

1.4. Categoria Ruptura/continuidade 

 

A categoria Ruptura/continuidade é relacionada à necessidade de mudanças 

de abordagem da educação referente aos professores, mas também pode estender-

se aos processos de escolarização dos alunos. Afinal, as rupturas ou continuidades 

                                                
6 De acordo com Alves (2000, p. 121) essa fala de Madalena Freire (1998) faz do programa Jornada 
do PEC nas Escolas difundido via TV para ser gravado por todas as escolas públicas das regiões de 

Ribeirão Preto e Sorocaba, com o objetivo de desencadear a discussão do Projeto da Escola Cidadã 

com a comunidade escolar. 
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são contingências de todas as transformações culturais pelas quais passa a 

humanidade para construir e reconstruir suas formas de existência. 

Esta categoria trata esta questão como demonstração do movimento dialético 

de análise da realidade em constante transformação de Ruptura/continuidade entre 

o passado, o presente e o futuro. 

Conforme Gadotti apud Alves (2000, p. 133 -134) 

 
Não se fazem mudanças sem continuidade. Há coisas que 

continuam e há coisas que não. A ruptura é uma promessa de algo 
melhor. Você rompe com alguma coisa porque procura o melhor. 

Mas a continuidade... KONDER fala muito bem disso no seu livro. O 
que é dialética? Transformação não é aniquilamento do passado.  

Não se aniquila o passado. Ele continua... o que continua e o que 
permanece? Transformar não é destruir. Quando a gente quer mudar 

não destrói. Aliás  não destrói nada, mas reconstrói. (GADOTTI, 
2000. Dados de entrevista) 

 

Nesse sentido, a educação deve transformar sem destruir, ou seja, construir o 

novo superando o velho por incorporação, o que  se situa na linha contínua que liga 

a ruptura à continuidade. 

 

1.5. Categoria Rejeição/sedução 

 

Ensinar exige a aceitação do novo, e todas as vezes que a se propõem 

mudanças de práticas educativas tendem a ser propostas rejeitadas pelos 

profissionais da educação. 

Em toda proposta de transformação é indispensável seduzir os profissionais 

da educação, criando possibilidades de construção de novas práticas a partir das 

práticas anteriores, o que representa buscar a melhora das perspectivas de vida e 

trabalho, bem como construir esperanças para a melhor qualidade social da 

educação. 

Conforme Gadotti apud Alves (2000, p. 136) 

 
Seduzir para coisas novas a partir do que eles já têm de novo e que 

não reconhecem que é o novo. Porque a sedução/rejeição são duas 

coisas iguais na verdade: na verdade você é seduzido por uma coisa, 

e, por ela, rejeita outra coisa. Na verdade educar é seduzir, dizia o 

Nietzsche. Você seduz para uma coisa e afasta , faz rejeitar uma 

outra. É o espaço da comunicabilidade e da relação dialógica, da 

relação pedagógica. Estabelece vínculos. É o espaço dos vínculos, 

das relações, porque não se muda só com uma teoria, com a 
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consciência. Muda-se pelas novas relações que você estabelece, 

pela sensibilidade. A teoria é  importante mas o que mudam não são 

os conteúdos. Também podem ser conteúdos....Mas se não criar 

relações, vínculos você não muda nada. Os sujeitos não aderem à 

mudanças porque estão convencidos das novas idéias, mas porque 

sentem-se atraídos por alguém que os seduz para elas. Porque  no 

do não é o discurso que você usa que vai fazer mudar. É a forma 

com que você trabalha com os conteúdos. É a crença que você tem 

nesses conteúdos. 
 

Com isso é necessário perceber que a Rejeição/sedução situa-se no plano 

das sensibilidades, paixões, emoções e ética. 
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2. Considerações analíticas sobre os depoimentos dos professores  

 

Questão 1:  O que você acha da Proposta do Programa? 

 

Participantes Depoimentos Categorias 

Professora A 

Acho que funciona muito 
bem no papel, pois a 
maioria dos professores 
continuam com a 
metodologia tradicional. 

Relação teoria/prática 
Ruptura/continuidade 
Instituinte/instituído 

Professora B 

É boa na teoria, a 

dificuldade está na 

coordenação que não 

passa as informações e 

qualificações adequadas. 

 
Relação teoria/prática 

Professora C 

Ótima, uma proposta 

excelente que fará com 

que os alunos se tornem 
alfabéticos mais 

rapidamente e 
prazerosamente. 

Rejeição/sedução 
 

Instituinte/instituído 

Professora D 

Muito boa! Relacionam a 
teoria com a prática.  

Excelente base teórica. 

 
Relação teoria/prática 

Professora E 
Na teoria é linda, mas a 

prática é difícil. 
Relação teoria/prática 

Professora F 

Excelente, gostei muito da 
proposta teórica. Consigo 

passar a teoria pra prática 

com maior facilidade. 

 
Relação teoria/prática 
Ruptura/continuidade 

Professora G 

Ótima, abriu muito a 

minha mente, e deu um 
leque amplo para eu 
desenvolver o meu 
trabalho que já era em 

cima dessa proposta 
construtivista. 

 
Instituinte/instituído 

Professora H 

É uma proposta muito boa 

e eficaz, se bem 
trabalhado.  Temos horas 
para formação que tem 

sido de grande valia para 
aplicação da proposta. 

 
Relação teoria/prática 
Ruptura/continuidade 

Professora I 

Ótima, pois apresenta 

uma reflexão sobre a 

linguagem escrita. E 

 
Relação teoria/prática 
Ruptura/continuidade 
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fazemos essa reflexão 

nos horários de HTPC 

junto à coordenação da 

escola. 

Professora J 

Boa, principalmente pelos 
recursos que temos. 
Recebemos vários 

materiais didáticos e 

paradidáticos.  Da gosto 

de trabalhar com esses 
materiais. 

 
Instituinte/instituído 
Rejeição/sedução 

 

 

A primeira consideração a fazer sobre os depoimentos refere-se ao fato de 

que muitos deles abarcam mais de uma categoria de análise do referencial teórico 

metodológico utilizado. 

Analisemos a resposta da Professora �A�: �Acho que (o programa) funciona, 

muito bem no papel, pois a maioria dos professores continuam com a metodologia 

tradicional�. Esse depoimento pode ser remetido ao par dialético Relação 

teoria/prática, afirmando que as �transformações� ocorrem somente no papel, ou 

seja, não saem da teoria para incursionar na prática. 

De outra parte pode-se considerar a dificuldade de promover rupturas na 

prática pedagógica, pois é difícil enveredar por caminhos que exigem a superação 

do velho, para a incorporação do novo. 

Também é importante lembrar que no processo inicial de qualquer projeto 

inovador instituem-se novas práticas, que apenas quando consolidadas e assumidas 

institucionalmente, passam a fazer parte do instituído. 

Observando os depoimentos sobre essa primeira questão, pode-se, perceber 

que a metade deles pode abranger mais de um par dialético de categorias. 

Outra questão que chama a atenção é que os depoimentos enquadram-se ou 

no primeiro, ou segundo elemento do par dialético. No depoimento da Professora �A� 

já citado, ao remeter-se à Relação teoria/prática, o depoente está negando a 

relação, ou seja, afirmando que o programa, não sai do papel. 

Em seu depoimento a Professora �F� diz: �Excelente, gostei muito da proposta 

teórica. Consigo passar a teoria pra prática com maior facilidade�. O depoimento 

demonstra que ainda não houve, por parte dessa depoente, nenhuma dificuldade em 

estabelecer as rupturas necessárias para incorporar as novas praticas. 
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Seguindo esse procedimento de análise pode-se perceber, observando o 

quadro, que apenas três depoimentos são desfavoráveis à proposta. São eles o da 

Professora �A�, já discutido, e os das Professoras �B� e �E�, respectivamente: �É boa 

na teoria, a dificuldade está na coordenação que não passa as informações e 

qualificações adequadas.�; �Na teoria é linda, mas a prática é difícil.� 

Nesse sentido, pode-se considerar que o quadro de depoimento apresenta 

forte adesão das professoras depoentes à proposta. 
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Questão 2: Você considera adequado o material didático proposto? 

 

Participantes Depoimentos Categorias 

Professora A 

Trabalhar com textos de 
uso social é importante e 

facilita a aprendizagem, 
porém a cópia ainda 

prevalece. 

 
Ruptura/continuidade 

Tempo/espaço de 

construção 
 

Professora B 

É adequado, pois tem 

muitos assuntos atuais 
que facilita o 
entendimento do aluno. 

Relação teoria/prática 
Tempo/espaço de 

construção 
 

Professora C 

Ele é completo, trabalha 

muito com leitura 
formando leitores. Além 

de ter muitos materiais 
extras além do livro. 

 
Relação teoria/prática 

Instituinte/instituído 
 

Professora D 

Sim. A prática esta 

voltado para formar 
leitores e escritores e esta 
de acordo com a teoria. 
Fora que os alunos 
gostam muito do material 
e se atraem em fazer 
lições. 

 
Relação teoria/prática 

Instituinte/instituído 
 

Professora E 

É bom, adequado para 

cada série, bem 

estruturado, utiliza escrita 
de fácil compreensão e 

atividades lúdicas. 

Tempo/espaço de 

construção 
Instituinte/instituído 

 

Professora F 

Além dos livros que são 

bons os alunos recebem 
vários gibis, revistas 

infantis e picolés. 

 
Instituinte/instituído 

Professora G 

Porque é voltado para o 

aluno, fazendo o mais 
critico e construtor de seu 
conhecimento. 

 
Tempo/espaço de 

construção 

Professora H 

Sim, porque podemos 
trabalhar junto dos alunos 
que aprende desde cedo 
a manusear, fazendo 
assim um aprendizado 
mais completo. 

 
Instituinte/instituído 

 

Professora I 

Excelente, pois é um 

ponto de partida para o 
professor e os alunos 
sentem prazer em fazê-

 
Rejeição/sedução 
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los. 

Professora J 

Através do material 

didático fornecido pelo 

programa conseguimos 
fazer um trabalho 
maravilhoso. 

Instituinte/instituído 
 

Rejeição/sedução 

 

Estudando o quadro de depoimentos sobre a questão, pode-se aferir, que da 

mesma forma que ocorreu nas discussões anteriores, de que alguns depoimentos 

abrangem mais de um par de categorias analíticas, o que também vai ocorrer em 

todos os demais quadros. 

Apenas a Professora �A� apresenta argumentos de que o material do 

programa não tem surtido o efeito esperado quando afirma: �Trabalhar com textos 

de uso social é importante e facilita a aprendizagem, porém a cópia ainda 

prevalece�. 

Por essa razão seu depoimento pode também remeter-se à categoria 

Tempo/espaço de construção, pois toda a transformação em educação precisa de 

um tempo/espaço para ser incorporada tanto por alunos como por professores, uma 

vez que ambos constroem seu conhecimento a partir dos mesmos princípios de 

ensino e aprendizagem. 

Novamente, esse segundo quadro de depoimentos reflete a adesão dos 

profissionais ao programa, com exceção de apenas um.  
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Questão 3: Cite e justifique algumas limitações do programa, na sua opinião. 
 
 

Participantes Depoimentos Categorias 
Professora A Não podemos abandonar 

tudo o que já vinha 

funcionando, isso reduz a 
atuação do professor. 

 
Ruptura/continuidade 
Rejeição/sedução 

Professora B Melhorar a formação que 

recebemos, às 6h horas a 

mais que ficamos na 
escola deveria ser 
aproveitada de melhor 
forma possível. 

 
Tempo/espaço de 

construção 

Professora C Até o momento não 

percebi nenhuma 
limitação, o programa é 

ótimo e não tenho o que 

reclamar. 

 
Rejeição/sedução 

Professora D Não há limitações, só 

elogios posso falar até o 

momento. O material é 

ótimo, a formação é 

excelente e os alunos 
gostam muito. 

 
Rejeição/sedução  

Professora E O horário de HTPC não é 

dedicado para a nossa 
formação, todo tempo 

acaba sendo usado para 
resolver problemas 
indisciplinares, festas e 
emenda de feriado. 

 
Ruptura/continuidade 
Relação teoria/prática 

                                 

Professora F 

Pouca hora de formação, 

deveria ser apenas 4h de 
aula com alunos e 1h 
todos os dias de formação 

sobre o programa. 

Ruptura/continuidade 
Relação teoria/prática 

Professora G Não encontrei nenhuma 

limitação. 
Rejeição/sedução 

Professora H No programa em si não, 

apenas no formador 
(coordenador) que é 

incapacitado de multiplicar 
a proposta, deveria ser 
capacitadores do próprio 

programa. 

 
Ruptura/continuidade 
Relação teoria/prática 

Professora I Manter 35 alunos na sala 
deveria se reduzir o 
numero para melhorar o 
trabalho. Com certeza o 

 
Ruptura/continuidade 
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programa daria mais 
resultados se tivesse 
menos alunos. 

Professora J O programa é bom, mas 

temos que ter mais 
orientações do programa 

além do que recebemos 

do coordenador. Ele 
sozinho não é capaz de 

multiplicar a proposta. 

 
Ruptura/continuidade 
Relação teoria/prática 

 

  Quanto a este quadro de depoimentos em resposta à solicitação formulada na 

questão, pode-se notar que inverte-se o número de depoimentos elogiosos ao 

programa, aparecendo em 8 deles indicações sobre os seus limites, em que pese o 

fato de a questão solicita que se apontem os limites do Programa. 

Interessante observar que em quase sua totalidade os depoimentos referem-

se ao tempo insuficiente ou mal utilizado da formação, e também à atuação dos 

professores-coordenadores, consideradas inadequadas. 

Há também menção ao número de alunos em classe, considerado muito alto, 

como afirma a Professora �I� na categoria Ruptura/continuidade: �Manter 35 alunos 

na sala, deveria se reduzir o numero para melhorar o trabalho. Com certeza o 

programa daria mais resultados se tivesse menos alunos�. 

A inversão dos números elogiosos deste quadro fica clara quando 

observamos a quantidade de depoentes que se enquadram nas categorias 

Ruptura/continuidade. Ou seja, mais do que a metade tem dificuldade de reconhecer 

a necessidade de mudanças de abordagem da educação. 

Assim quando a Professora �E� afirma que �O horário de HTPC não é 

dedicado para a nossa formação, todo tempo acaba sendo usado para resolver 

problemas indisciplinares, festas e emenda de feriado�, fica evidente que o horário 

dedicado à formação acaba sendo utilizado para resolver problemas disciplinares, 

demonstrando que as reuniões de formação ainda não são suficientes para sanar as 

dificuldades em estabelecer as rupturas necessárias e incorporar as novas praticas. 

A postura do professor-coordenador também é mencionada quando se trata 

da formação, pois ele é o responsável por ela, se enquadrando na categoria Relação 

teoria/prática.  

O professor-coordenador foi citado, pois fica claro a partir dos depoimentos 

que é necessário aumentar o nível de formações e as intervenções dos professores-
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coordenadores, o que se caracteriza pelo par dialético Relação teoria/prática. A 

partir dos fundamentos teóricos é que devem desenvolver a transformação das 

ações do dia-a-dia da prática pedagógica. 
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Questão 4:  Cite e justifique alguns pontos, na sua opinião, positivos do programa. 
 

Participantes Depoimentos Categorias 
Professora A O mais positivo é o 

desenvolvimento que o 
aluno esta tendo, 
principalmente na parte da 
leitura. 

 
Relação teoria/prática 

Instituinte/instituído 

Professora B O material que recebemos 
e sua qualidade, pois os 
livros trazem varias 
linguagens textuais. 
Trabalho com poesias, 
músicas e letras móveis, 

que é muito benéfico para 

a aprendizagem. 

 
Instituinte/instituído 

Professora C Todos os pontos são 

positivos, principalmente 
no termino do ano com os 
alunos estarem 
escrevendo e lendo. Isto é 

muito gratificante. 

 
Relação teoria/prática 

Rejeição/sedução 
 

Professora D Excelente materiais e 
formação. Isso tem sido 

os mecanismos benéficos 

para melhor aprendizado 
dos alunos. 

 
Instituinte/instituído 

Professora E O material. Com ele tem 
sido mais fácil trabalhar 

com os alunos, que tem 
sido mais prazeroso pra 
eles a utilização dos 

mesmos. 

 
Instituinte/instituído 

Professora F Os recursos pedagógicos 

que recebemos. O 
material é muito bom e os 

alunos gostam. È 

interessantes, bonito e de 
qualidade, e isso os 
próprios alunos percebem. 

 
Instituinte/instituído 

Professora G Todos as atividades 
proposta no programa são 

mais criativas e fazem os 
alunos leitores e 
escritores.  

 
Rejeição/sedução 

Instituinte/instituído 

Professora H Tudo pro programa tem 
sido positivo. Gosto muito 
de trabalhar com essa 
proposta. 

 
Instituinte/instituído 
Rejeição/sedução 
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Professora I A formação continuada do 

professor, pois, nosso 
conhecimento e 
aperfeiçoamento têm sido 

positivos. E as práticas de 

registros e leituras diárias 

tem sido muito positivo 
para o aprendizado do 
aluno. 

 
Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 
 

Professora J A proposta de sondagem 
que fazemos com os 
alunos, pois através dela 

conseguimos detectar os 
possíveis problemas e 

entrar com a intervenção 

necessária. 

 
Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 
 

 

Quanto aos pontos positivos do programa solicitados pela questão, todos os 

depoentes apontam o que consideram de grande valia para a formação de leitores e 

escritores.  

Não apenas a proposta é elogiada, desde a sondagem que é feita com os 

alunos até sua criatividade. Encontram-se também nos depoimentos referencias 

positivos a qualidade dos materiais � livros com várias linguagens textuais, formação 

continuada dos professores, práticas de registros e leituras diárias, trabalho com 

poesias, músicas e letras móveis. 

O tom prazeroso dos depoimentos traz elementos que levam os educadores a 

renovar as esperanças de que é possível construir uma escola com qualidade social. 
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Questão 5: Você acredita que o programa Ler e Escrever pode contribuir para 

melhorar a educação pública em geral? 
 
 

Participantes Depoimentos Categorias 
Professora A Sim. Tudo que for 

utilizado para melhorar a 
aprendizagem dos alunos 
é bom, pois nossa 

educação esta precisando 

de tudo que for necessário 

para melhorar a 
qualidade. 

 
Instituinte/instituído 

Professora B Sim. Com a melhora deste 
programa os alunos têm 

contato com assuntos 
atuais, e isso ajuda a 
formação critica. 

 
Relação teoria/prática 

Professora C Sim, tudo é válido para 

melhorar a qualidade de 
educação que os alunos 

estão recebendo. 

 
Instituinte/instituído 

Professora D Sim. Se todos os 
profissionais da educação 

trabalharem direito o 
programa com certeza 
teremos todos os alunos 
do ensino público 

alfabéticos. 

 
Relação teoria/prática 

Professora E Sim. Se formos mais 
preparados será muito 

bom na educação em 

geral. 

Relação teoria/prática 

Professora F Sim. Porque o programa é 

bom, só precisamos de 

professores mais 
qualificados para 
executar. E acredito que o 
programa deveria ser 
igual o da prefeitura que o 
programa é inserido em 

todas as áreas. 

 
Ruptura/continuidade 
Relação teoria/prática 

Professora G Sim. Tudo que envolve a 
leitura, a pesquisa é o 

começo para termos 
grandes escritores no 
futuro.  

Rejeição/sedução 
 

Professora H Sim. Tem um ótimo 

repertório literário que 

resgata o gosto de prazer 

 
Rejeição/sedução 
Relação teoria/prática 
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pela leitura e escrita. Além 

de o programa ser 
baseado pela teoria da 
psicogênese que é muito 

bom. 

 

Professora I Sim. Pois estamos 
resgatando a leitura 
reflexiva, a que não 

tivemos acesso. 

Relação teoria/prática 

Professora J Sim, a proposta é boa e 

deve permanecer para 
que possamos conseguir 
cidadãos críticos e 

pensantes. 

Relação teoria/prática 

 
 

Também no quadro de depoimentos referentes à questão 5 os depoentes 

acreditam que o programa Ler e Escrever pode contribuir para melhorar a educação 

pública em geral. Pode-se perceber o quanto esse programa é bem aceito pelos 

professores que fizeram parte da pesquisa. 

São enaltecidos nos depoimentos o contato com assuntos atuais, o repertório 

literário que resgata o gosto e o prazer pela leitura e escrita, pela leitura reflexiva, 

pela formação de cidadãos críticos e pensantes. Há ainda uma professora que 

aponta em seu depoimento a importância de o programa se basear na psicogênese 

da língua escrita. 

Aparecem nos 10 depoimentos apenas 3 referências à necessidade de uma 

boa formação dos professores-coordenadores. 

Quanto às categorias em que se colocam os depoimentos estão presentes no 

quadro os 5 pares, sendo que a mais presente é a categoria Relação teoria/prática, 

o que leva à percepção da importância de uma boa formação para conduzir a 

atuação docente. 
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3. Considerações analíticas sobre os depoimentos dos professores-

coordenadores 

 

Questão 1: Quais são as suas responsabilidades como formador do programa? 
 

Participantes Depoimentos Categorias 

Professor-coordenador 

A 

São várias, tenho que 

participar semanalmente 
das reuniões oferecidas 

para capacitação, para 

que eu repasse essas 
informações para os 

professores nas reuniões 

de HTPC e depois 
planejar e colocar em 
prática tudo que foi 

decidido nas reuniões. 

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 

 

Professor-coordenador 

B 

Acredito que toda 
responsabilidade do 
sucesso do programa é 

devida nossa capacitação, 

pois somos os 
multiplicadores do 
mesmo.Para o programa 
seguir em frente além das 

nossas orientações, 

precisamos de muito 
planejamento, 
coordenação e supervisão 

do processo pedagógico. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 

Professor-coordenador 

C 

Organizar e planejar junto 
com a equipe docente 
todos procedimentos 
oferecidos no programa. 
Sendo executados 
corretamente os alunos 
aprendem muito mais 
fácil. 

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 

Professor-coordenador 

D 

Minha responsabilidade 
parece ser muita, porém 

não é tanto, os 

professores tem a 
responsabilidade maior, 
pois ele que tem o 
trabalho direto com o 
aluno. No HTPC, são 

poucos os professores 
interessados na formação. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 
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Professor-coordenador 

E 

Acredito que a 
responsabilidade de 
capacitar os professores 
com reuniões de 

planejamento sobre o 
programa é muito 

importante, sem ele o 
programa não daria tantos 

resultados benéficos. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Ruptura/continuidade 

Tempo/espaço de 

construção 

 

 

A primeira consideração a fazer sobre os depoimentos dos professores-

coordenadores refere-se ao fato de que muitos deles abarcam mais de uma 

categoria de análise do referencial teórico metodológico utilizado, como ocorreu nos 

depoimentos dos professores. 

Outra consideração é que todos os depoimentos se enquadraram na 

categoria Relação teoria/prática, o que nos remete ao fato de que os depoentes são 

os formadores do programa, e nesse sentido, os mediadores da teoria/prática 

exigida. 

Outra questão que chama a atenção é que os depoimentos em sua totalidade 

enquadram-se também na categoria Tempo/espaço de construção. Os professores-

coordenadores estão conscientes de que a formação continuada e os progressos do 

programa exigem um tempo considerável, pois mudanças de atitudes e posturas 

arraigadas na prática tradicional demoram muito tempo para serem rompidas. 

Muitos deles � professores-coordenadores � levaram, como os professores 

comumente levam, um longo tempo para a interiorização dos preceitos conceituais e 

metodológicos da prática construtivista. 

Uma referência da maior importância que demonstra o tempo que se leva 

para incorporar novos princípios não coerentes com a prática anteriormente exercida 

é o fato de que alguns depoentes utilizam com tranqüilidade as expressões 

�repasse� e �multiplicadores� que fazem parte da prática formal da pedagogia 

tradicional na qual o aprendiz é mero repetidor do conhecimento decorado. Ressalto 

que na questão proposta, inadvertidamente, aparece o termo multiplicador do lado 

de formador, o que também indica as contradições ainda presentes no próprio 

programa, que usa essas expressões não coerentes com a prática construtivista. 

Também nesse quadro aparece na voz do professor-coordenador �D� a 

afirmação: �No HTPC são poucos os professores interessados na formação�. Isso 

corrobora depoimentos de algumas professoras. 
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Questão 2 � Os professores participam das reuniões de formação? Em caso 
positivo, de que forma essas reuniões contribuem para a melhoria da sua prática 
pedagógica? 

 

Participantes Depoimentos Categorias 

Professor           -

coordenador A 

Sim.  Contribuem porque 
a interação e a troca de 

experiências  entre 

professores e gestores 
alinham as atividades 
desenvolvidas em sala de 
aula, trazem 
embasamento e facilitam 
a aplicação.   

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 

 

Professor-coordenador 

B 

Sim. Contribuem para 
analisar as atividades 
desenvolvidas no 
ambiente educacional e 
sanar as dificuldades que 
possa vir a ter no 
programa no decorrer no 
ano letivo 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

 

Professor-coordenador 

C 

Sim. Contribuem, pois, a 
prática pedagógica é 

sempre colocada em 
situações problemas e a 

partir dela resolvida os 
planos de ações e 

intervenções. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Ruptura/continuidade 

Tempo/espaço de 

construção 

 

Professor-coordenador 

D 

Sim. Infelizmente alguns 
apenas de corpo 
presente, e com isso não 

mudam sua prática. Os 

demais que se interessam 
conseguem atingir o 
objetivo do programa. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Rejeição/sedução 

 

Professor-coordenador 

E 

Sim. Contribuem para 
melhorar a qualidade da 
educação. Os professores 

refletem suas práticas e 

elaboram aulas mais 
práticas e prazerosas. 

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 

 

Também no quadro de depoimentos referentes à questão 2 os depoentes 

acreditam no processo de formação e nas reuniões do Programa Ler e Escrever. 

Afirmam que as formações contribuem para melhorar a educação pública estadual.  
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E suas afirmações integram as categorias Tempo/espaço de construção, pois, 

acreditam que o programa por meio de rupturas e continuidades, requeridas por toda 

e qualquer experiência transformadora acabará acontecendo. 

Vale a pena destacar o depoimento do Professor-coordenador �D� quando 

afirma que alguns professores estão apenas �com o corpo presente�, o que 

certamente demonstra rejeição a mudanças, bem como um protesto mudo à forma 

como os professores têm sido tratados no país e no estado de São Paulo, a carreira 

do magistério, as formas de contratação, a descontinuidade de muitos programas, a 

questão salarial, dentre outras que se fazem necessárias. 
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Questão 3 � Cite e justifique algumas, na sua opinião, limitações do programa. 
 
 

Participantes Depoimentos Categorias 

Professor-coordenador 

A 

A limitação do programa 

encontra-se na resistência 

de alguns professores que 
com razão já passaram 

por outras experiências 

interrompidas onde se 
deixou de lado o fator 
principal que é o da 

valorização desses 

profissionais que são 

chaves para o bom 
desempenho dos alunos 
em sala de aula. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Ruptura/continuidade 

Tempo/espaço de 

construção 

 

Professor-coordenador 

B 

O programa é de grande 

valia, mas seria ótimo se 

tivesse mais material de 
apoio, para desenvolver 
mais competências nos 

educandos.  

Ruptura/continuidade 

Tempo/espaço  de 

construção 

 

 
Professor-coordenador 

C 

O Programa não se 

estender as outras séries. 

Os professores não 

participarem das 
capacitações na Oficina 

Pedagógica. 

Instituinte/instituído 

Ruptura/continuidade 

Tempo/espaço de 

construção 

Professor-coordenador 

D 

A falta de interesse dos 
professores a colocar a 
proposta do programa em 
ação, muito ainda 

continuam com o ensino 
tradicional.  

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Ruptura/continuidade 

Rejeição/sedução 

 
Professor-coordenador 

E 

Nem todos os 
profissionais da escola 
participarem das 
capacitações, acaba 

ficando toda 
responsabilidade pra mim. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Rejeição/sedução 

 

 
 

Também neste quadro que solicita os limites do programa, como ocorreu, 

com as professoras, manifestações sobre a resistência dos participantes ao 

programa são apontadas por dois professores-coordenadores. 
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No entanto a aceitabilidade do programa aparece também entre estes, sendo 

que o professor-coordenador �C� lamenta o fato de o programa não se estender às 

outras séries. 

Isso indica a falta de vivência do trabalho coletivo na escola, que favorecia a 

socialização das práticas transformadora. 
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Questão 4 � Cite e justifique alguns pontos, na sua opinião, positivos do programa. 
  

Participantes Depoimentos Categorias 

Professor-coordenador 

A 

Cito a meta prioritária do 

programa a alfabetização 

plena dos alunos de oito 
anos de idade até 2010. 

Ruptura/continuidade 

Tempo/espaço de 

construção 

Professor-coordenador 

B 

O material é excelente, 

baseada em uma teoria 
conceituada e respeitada. 
Isso é a base para um 

programa funcional.  

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Ruptura/continuidade 

Rejeição/sedução 

 
Professor-coordenador 

C 

As reuniões de 

capacitações são 

maravilhosas, com ela o 
programa é multiplicado e 

com isso já conseguimos 

ver resultados nas salas 
de 1ª série. 

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 

Rejeição/sedução 

 
Professor-coordenador 

D 

Os alunos estão com mais 

gosto de fazer as 
atividades e com isso o 
nível de alfabéticos estão 

aumentando. 

Relação teoria/prática 

Rejeição/sedução 

 

Professor-coordenador 

E 

Todos os pontos são 

positivos, pois nesses dois 
anos de aplicação já 

vemos resultados 
positivos. O programa é 

bom, a teoria que embasa 
ele é nova e tem que 
continuar. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Rejeição/sedução 

 

 

Nesta questão de nº 4 que solicita a citação e a justificação dos pontos 

positivos do programa, os depoimentos se inscrevem nas categorias: Tempo/espaço 

de construção, Instituinte/instituído, Ruptura/continuidade, Rejeição/sedução e 

Relação teoria/prática.     

Algumas observações que extrapolam o quadro de categorias, ao mesmo 

tempo em que revelam a rejeição do próprio coordenador ao programa Ler e 

Escrever devem ser consideradas na análise. 

Citar como ponto positivo do programa tão somente a �meta prioritária� que se 

refere à �alfabetização plena dos alunos até 2010� é considerar que nada de positivo 
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realmente aconteceu. Afirmando-se uma postura de aderência ao programa, o 

depoente nega-o ao reconhecer como ponto positivo a meta proposta. 

Outra questão importante de ser mencionada é expressa no depoimento do 

professor-coordenador E: �O programa é bom, a teoria que embasa ele é nova e tem 

que continuar�. 

Esse depoimento remete à consideração de que o referencial teórico que 

embasa o programa está no País desde 84/85, ou seja, há mais ou menos 25 anos, 

com divulgação de textos, palestras, formações de grande alcance tanto na 

Secretaria Municipal como Estadual de Educação, que o divulgaram amplamente. 

Ainda é considerada nova, porque o tempo pedagógico de mudanças é muito mais 

longo do que se espera. 

Esse fato somado às descontinuidades político-administrativas da educação 

brasileira tem desconstruído alternativas pedagógicas que se colocam a favor da 

maioria da população, sendo que raramente existe tempo político para se 

estabelecerem concretamente. 
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Questão 5 � Você acredita que o Programa Ler e Escrever pode contribuir para 

melhorar a educação pública em geral? 
 

Participantes Depoimentos Categorias 

Professor-coordenador 

A 

Sim.  Porque quando o 
aluno se alfabetiza 
plenamente no começo de 

sua escolarização, fica 

com condições de seguir 

aprendendo os conteúdos 

das diversas áreas do 

conhecimento e isso ajuda 
seu avanço ao longo das 

séries. 

Relação teoria/prática 

Ruptura/continuidade 

 

Professor-coordenador 

B 

Sim, pois os educandos 
terá acesso a sua 

autonomia e uma 
educação voltada para 

facilitar a aprendizagem 
se tornando pessoas mais 
críticas.   

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 

 

 
Professor-coordenador 

C 

Sim. O programa ainda 
esta no início e já 

conseguimos ver 
resultados dentro da 
escola, se permanecer 
logo conseguiremos ver 
resultados no Brasil todo. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Tempo/espaço de 

construção 

 

Professor-coordenador 

D 

Com certeza. Acho que 
esse programa vai vingar, 
que não será apenas mais 

um programa criado para 
tampar buracos na falha 
da educação brasileira. O 

programa está bem 

fundamentado e já teve 

resultados nas escolas 
municipais de São Paulo e 

se continuar no estado, 
também veremos os 

resultados. 

Instituinte/instituído 

Relação teoria/prática 

Rejeição/sedução 

 

Professor-coordenador 

E 

Sim. Tudo que é feito para 

melhorar a educação é 

bem vindo e útil. Na atual 
situação que a educação 

brasileira se encontra toda 
proposta de melhora é 

aceita, 

Instituinte/instituído 

Ruptura/continuidade 

Tempo/espaço de 

construção 
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Os depoimentos dos professores-coordenadores nesta questão 5 trazem o 

clamor unânime de aprovação. Embora se reconheça que �o programa ainda está no 

início�, o Professor-coordenador �C� na continuidade de seu depoimento afirma: �[...] 

já conseguimos ver resultados dentro da escola, se permanecer logo conseguiremos 

ver resultados no Brasil todo�. 

Essas manifestações cheias de esperança representam um avanço muito 

significativo se for considerado o contexto sócio-econômico-cultural de desigualdade 

vivido no país, inclusive pelos professores em geral. 
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4. Analise e interpretação das Categorias 

 

4.1 Sobre os depoimentos incluídos na categoria instituinte/instituído 

 

 Nos quadros de depoimentos analisados a categoria Instituinte/instituído está 

bastante presente, o que, segundo o referencial teórico-metodológico aqui utilizado, 

classifica-o como transformador da realidade, como inovador (Alves, 2000).  

O fato de ouvir as análises e críticas dos depoentes, considerando-as em uma 

análise global, se esta for considerada pelos que dela tomem conhecimento, pode 

favorecer revisões e replanejamentos futuros no projeto, aprimorando-o de acordo 

com os limites apontados. 

Se a prática do projeto incluir em sua rotina de trabalho nas HTPC a análise 

dos limites e possibilidades pelos participantes com certeza ocorrerão avanços 

significativos, instituído o instituinte como procedimentos regulares no exercício do 

ler e escrever. 

No entanto, é importante reconhecer que o país não vivencia a experiência 

concreta de uma democracia participativa, o que exige uma aprendizagem política 

que não existe em nossa história. 

 

4.2 Sobre os depoimentos incluídos na categoria Relação teoria/prática 

 

Os depoimentos incluídos na categoria Relação teoria/prática exigem, como 

afirma Alves (2000, p.117) 

 
  [...] superar a dicotomia entre seus elementos, dicotomia que se faz 
sentir não apenas em processos de formação e desenvolvimento 

profissional de professores, mas nos processos didáticos em geral é 

revisitar um lugar muitas vezes visitado pelos educadores 
comprometidos com a transformação da escola, principalmente nos 
últimos tempos, quando aumentam as adesões em favor à educação 

continuada, ao mesmo tempo em que as práticas formais e 

mecanicistas utilizadas até então são rejeitadas.  
 

Embora o Projeto Ler e Escrever tenha como princípio a discussão que os 

formadores devem necessariamente fazer com os grupos de professores envolvidos, 

a partir de seus relatos, procurando relacioná-las às teorias que as inspiraram, 

muitos dos depoimentos revelam que embora os depoentes considerem essa prática 
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fundamental afirmam que ela não ocorre, quer por formação precária do professor-

coordenador, quer por falta de interesse e envolvimento dos professores. 

Depoimentos enaltecem o fato de o Projeto ter como referencial teórico o 

construtivismo, mas demonstram a preocupação de que ele ainda não embasa a 

ação cotidiana. 

Tais considerações, no entanto, estão entre muitas outras que afirmam que 

os entrevistados acreditam no Projeto e que já se pode constatar avanços na 

relação didática. 

 

4.3 Sobre os depoimentos incluídos na categoria Tempo/espaço de construção 

 

Muitos dos depoimentos referem-se à necessidade de se ter um 

Tempo/espaço de construção no sentido de que não se muda a realidade por 

decreto, mas sim, vivendo experiências significativas a partir do referencial teórico 

do Projeto.  

 Segundo Alves (2000, p. 127), isto significa 

 

[...] desencadear processos de reflexão em que o professor, o 

diretor, o coordenador pedagógico e os demais profissionais de 

ensino possam reconstruir seus conceitos e preconceitos, 
resignificar seus significados, tendo como horizonte [...] superar 
o fracasso escolar, transformar o insucesso dos alunos da 
escola pública em sucesso. 

 

Este objetivo precisa ser compartilhado por todos os atores sociais da escola, 

sem esquecer nenhum, de forma que se consiga construir uma cultura pedagógica 

que incorpore os princípios e propostas do projeto. 

 

4.4 Sobre os depoimentos incluídos na categoria Ruptura/continuidade 

        

Grande parte dos depoimentos trouxe considerações sobre a resistência de 

professores e até mesmo de professores-coordenadores sobre a prática 

construtivista do ler e escrever. Alves (2000, p. 128), analisando outros projetos 

educacionais lembra que: 
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        [...] a recomendação, dentre outras, de abandonar o uso 

da cartilha, como principal e praticamente o único veículo de 

escrita utilizado pelos professores para a alfabetização das 

crianças, constitui-se em situação exemplar para discutir as 

reações de resistência distribuídas no amplo espectro 

Ruptura/continuidade. Essas resistências manifestaram-se em 
todo o Estado durante vários anos, podendo-se mesmo afirmar 
que muitos alfabetizadores relutam ainda em deixá-la de lado. 
No Projeto Alfabetização Teoria e Prática, que se iniciou oito 

anos após o desencadear dessa proposta política, os 
capacitadores precisaram lutar bravamente para quebrá-las ou 
abrandá-las. 

 

 Pode parecer inusitado que depois de tantos anos, ainda permaneça viva a 

necessidade do uso da cartilha e de apostilas padronizadas nas escolas. 

É preciso reconhecer a dificuldade para se construir a autonomia intelectual 

do profissional da educação. Aprofundamento de estudos, troca de experiências, 

momentos coletivos de reflexão, como propõe o Projeto Ler e Escrever, são 

indispensáveis para se promover as rupturas necessárias para a construção da nova 

prática. 

           

4.5 Sobre os depoimentos incluídos na categoria Rejeição/sedução 

 

Os depoimentos, em geral, demonstram que o Projeto constitui-se em um 

sonho realizável, ou seja, os depoentes sentem-se seduzidos por ele, apesar das 

considerações sobre a rejeição. 

Todas as vezes que se propõe uma mudança da prática educativa, se esta 

mudança for paradigmática, ou seja, se ela exigir para se instalar, que os princípios 

do paradigma científico que pretende substituir sejam negados e não se tratar 

simplesmente de substituir algumas atividades por outras diferentes, da mesma 

natureza, fundamentadas nos mesmos princípios, exige que se parta da negação. A 

proposta que se segue à negação é a negação da negação. Para que ela seja 

considerada, seja ouvida, analisada e entendida, para discuti-la com os principais 

interessados, para que se pondere sobre os seus argumentos a favor ou contra, 

para que os educadores sejam convencidos a abraçá-la é preciso seduzi-los com a 

nova proposta (ALVES, 2000, p. 135). 
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Entende-se que superadas algumas das condições adversas apontadas na 

pesquisa em questão as manifestações de agrado se tornam mais freqüentes, pois o 

sucesso dos alunos quando se tornam leitores críticos e donos de sua escrita, 

certamente não desagradará ninguém. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A primeira coisa a discutir nestas considerações finais refere-se à viabilidade 

e pertinência de ter utilizado para a análise dos depoimentos coletados o referencial 

teórico-metodológico elaborado por Alves (2000), para identificar projetos de 

formação continuada comprometidos com a transformação social. 

Os cinco pares de categorias dialéticas representaram um patamar amplo e 

seguro que permitiu olhar criticamente para os depoimentos coletados sobre o 

Programa Ler e Escrever, identificando-o como um projeto transformador. Isto pode 

ser constatado em um exame cuidadoso dos quadros elaborados para a análise.  

É importante compreendermos que o Programa Ler e Escrever não é um 

projeto novo. Ele traz influências de outros projetos já criados pela própria Secretária 

Estadual de Educação. Podemos citar o Projeto Letra e Vida, que foi um projeto bem 

conceituado e conhecido pelos docentes da área. 

Um dos indícios para essa constatação é o fato de perceber que o referencial 

teórico do presente programa é basicamente o mesmo do pioneirismo construtivista 

da década de 1980 com Emilia Ferreiro, Ana Teberosky e Telma Weiz. 

O Programa Letra e Vida já trazia como referencial teórico os conceitos 

construtivistas, sendo assim o construtivismo já esta nos documentos institucionais 

da educação brasileira há mais de 25 anos. E muitos professores acreditam que é 

novo e que apenas agora fazendo parte do Programa Ler e Escrever ele se tornará 

transformador. 

Outra questão, ainda sobre o referencial de análise é a atribuição de mais de 

um par de categorias a um único depoimento, o que demonstra a leitura polissêmica 

dos conceitos envolvidos em um fenômeno educativo, ou seja, uma mesma 

afirmação permite várias interpretações. 

Ao analisar o significado da proposta de formação do Programa Ler e 

Escrever na perspectiva de um grupo de professoras entrevistadas das séries 

iniciais mostra-se que grande parte delas professoras entrevistadas revela ter 

gostado da prática formativa, das atividades sugeridas pelo programa e da 

sondagem constante realizada com os aluno. 

Das dez professoras entrevistas apenas duas demonstram descontentamento 

com o programa em linhas gerais, trazendo queixas à qualidade das formações 
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realizadas pelos professores-coordenadores e reclamando ainda da 

incompatibilidade entre teoria e prática, dicotomizando-as. 

Através dos questionários percebe-se que os professores-coordenadores 

atuam como porta-vozes das instâncias oficiais do programa e, como tal, tentam 

encorajar a equipe docente, incentivando-os para novas práticas e mostrando seus 

benefícios. 

Porém, os professores-coordenadores, embora procurem incentivar os 

professores, mostrando aspectos positivos do referencial construtivista, muitas 

vezes, realizam a formação de maneira repetitiva e tradicional. 

Através da análise dos dados fica claro observar que os professores culpam 

os professores-coordenadores por não realizarem uma formação de qualidade nas 

reuniões de HTPC, e, por sua vez, os professores-coordenadores demonstram que 

os professores não têm interesse nas reuniões e que alguns acabam permanecendo 

no sistema tradicional. 

É possível perceber que cada profissional tende a responsabilizar o outro. 

Parece que ninguém toma para si a sua própria responsabilidade diante da 

implantação do programa, o que, com certeza, não contribui para o desenvolvimento 

das suas ações, e que, provavelmente, caso essa postura seja estendida para 

outros momentos da atuação desses profissionais, também dificulta a melhoria da 

educação como um todo. 

De outro lado foi muito gratificante constatar por parte dos depoentes, 

manifestações muito mais a favor do que contra o Programa, em que pesem as 

condições adversas postas aos profissionais de ensino no exercício da docência. 

Muito embora essa �boa colheita� não se deva apenas ao Programa Ler e Escrever, 

mas também a inúmeras outras iniciativas de formação de professores, assumidas 

por políticas educacionais em entes federados progressistas, desde meados dos 

anos de 1980. 

O reconhecimento do Ler e Escrever (construindo significados, como rezam 

as teorias e práticas construtivistas) como condições indispensáveis para o exercício 

da cidadania crítica é um dos meios fundamentais ao desenvolvimento social. 

Principalmente considerando a massificação cultural promovida pela globalização 

hegemônica, em que tudo é considerado mercadoria, até a educação, como temos 

constatado nos dias atuais.  
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Enfim, mesmo considerando as dificuldades vividas pelo setor educacional do 

país, tanto por causas internas como causas externas do fracasso escolar, que não 

se distribui democraticamente, mas castiga as camadas mais pobres da população, 

o fato de os educadores do Projeto assumirem-no como uma iniciativa 

transformadora da qualidade social da educação traz perspectivas positivas à 

extinção do analfabetismo que se eterniza desde o início da colonização do Brasil. 
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APÊNDICE 1 

 
Programa de Mestrado da Universidade Metodista de São Paulo � Profª. Priscila Vita 

 
Pesquisa Educacional: 

Questionário sobre o Programa Ler e Escrever da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo 

 
1. Qual é a sua função atual na escola? 
 
(   ) Professor  
(   ) Coordenador Pedagógico           
(   ) Diretor           
(   ) Vice-Diretor           
(   ) Outros 
 
Se for professor, em qual(is) turma(s) e/ou qual(is) disciplina(s) leciona? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. O que você acha da proposta do Programa Ler e Escrever? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

3. Você acredita que o Programa Ler e Escrever pode contribuir para melhorar o 

aprendizado dos alunos? 
(   ) Sim          (   ) Não                    Por quê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

4. A proposta está sendo aplicada na sua escola? 
(   ) Sim          (   ) Não                    De que forma? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Em caso positivo, você sentiu dificuldades na aplicação? 
(   ) Sim          (   ) Não                    Quais? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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5. Você acredita que o Programa já trouxe resultados positivos visíveis em relação ao 

aprendizado dos alunos (na sua escola ou em outras)? 
(   ) Sim          (   ) Não                    Quais? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

6. Você acredita que o Programa Ler e Escrever pode contribuir para melhorar a educação 

pública em geral? 
(   ) Sim          (   ) Não                    Como? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

7. Os professores e coordenadores pedagógicos se reúnem para a discussão da proposta 

pedagógica e para a avaliação da prática? 
(   ) Sim          (   ) Não 
 
Em caso positivo, de que forma essas reuniões contribuem para a melhoria da prática 

pedagógica? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 

8. Cite e justifique alguns pontos, na sua opinião, positivos do Programa. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

9. Cite e justifique algumas, na sua opinião, limitações do Programa. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

10. Você gosta de trabalhar com o Programa Ler e Escrever? 
(   ) Sim          (   ) Não                    Por quê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 -  Questionário Professores 

 
Programa de Mestrado da Universidade Metodista de São Paulo � Profª. Msda. Priscila 

Vita 

 
 

Pesquisa Educacional: 

Questionário sobre o Programa Ler e Escrever da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo 

 

 

Questionário 1 - Professores 

 
1. A proposta do Programa Ler e Escrever está sendo aplicada na sua escola? 
(   ) Sim          (   ) Não 
 
Em caso positivo, você sentiu dificuldades na aplicação? 
(   ) Não          (   ) Sim - Quais? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2. O que você acha da proposta do programa? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 

3. Você participa das reuniões de formação oferecidas pelo programa? 
(   ) Sim          (   ) Não 
Em caso positivo, de que forma essas reuniões contribuem para a melhoria do aprendizado 
dos alunos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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4. Você considera adequado o material didático proposto? 
(   ) Sim          (   ) Não 
Por quê? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

5. Você considera que o professor-coordenador tem sido um bom formador nas reuniões de 

formação? 
(   ) Sim          (   ) Não 
Por quê? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

6. Você acredita que todos os professores da sua escola trabalham de acordo com as 
orientações do programa?  
(   ) Sim          (   ) Não 
Por quê? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
 

7. Em sua opinião os alunos têm dificuldades ou facilidade na execução das atividades que 

o programa oferece? Por quê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Você acredita que o programa já trouxe resultados positivos visíveis em relação ao 

aprendizado dos alunos? 
(   ) Não          (   ) Sim - Quais? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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8. Cite e justifique algumas, na sua opinião, limitações do programa.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

9. Cite e justifique alguns pontos, na sua opinião, positivos do programa. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
 

10. Você acredita que o Programa Ler e Escrever pode contribuir para melhorar a educação 

pública em geral? 
(   ) Sim          (   ) Não 
Por quê? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

 
Questionário Professores-Coordenadores 

 
Programa de Mestrado da Universidade Metodista de São Paulo � Profª. Msda. Priscila 

Vita 

 
Pesquisa Educacional: 

Questionário sobre o Programa Ler e Escrever da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo 

 

 

Questionário 3 � Professores-coordenadores 

 
1. A proposta do Programa Ler e Escrever está sendo aplicada na sua escola? 
(   ) Sim          (   ) Não 
Em caso positivo, você sentiu dificuldades na aplicação? 
(   ) Não          (   ) Sim - Quais? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 

2. O que você acha da proposta do programa? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

3. Você participa das reuniões de capacitação oferecidas pelo programa? 
(   ) Sim          (   ) Não 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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4. Quais são as suas responsabilidades como formador e multiplicador do programa? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Os professores participam das reuniões de formação? 
(   ) Sim          (   ) Não 
 
Em caso positivo, de que forma essas reuniões contribuem para a melhoria da sua prática 

pedagógica? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

6. Todos professores trabalham efetivamente de acordo com as orientações do programa?  
(   ) Sim          (   ) Não 
Por quê? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
7. Cite e justifique algumas, na sua opinião, limitações do programa.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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8. Cite e justifique alguns pontos, na sua opinião, positivos do programa. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Você acredita que o programa já trouxe resultados positivos visíveis em relação ao 

aprendizado dos alunos? 
 
(   ) Não          (   ) Sim - Quais? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

10. Você acredita que o Programa Ler e Escrever pode contribuir para melhorar a educação 

pública em geral? 
(   ) Sim          (   ) Não 
Por quê? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


