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RESUMO 

Historicamente, em nosso contexto educacional, a atuação dos docentes, 

especialmente para os recém-formados, passa por vários desafios, principalmente 

quando se trata da alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental. O 

professor que inicia sua carreira na alfabetização, geralmente enfrenta salas 

numerosas e precisa lidar com alunos que possuem diferentes conhecimentos e 

experiências, muitas vezes, alguns alunos apresentam dificuldades em relação à 

aquisição da leitura e da escrita e necessitam de intervenções ajustadas às suas 

reais necessidades. A presente pesquisa propõe uma investigação sobre os 

desafios enfrentados por professores alfabetizadores recém-formados, a partir do 

seguinte problema: “Quais os desafios que um professor recém-formado enfrenta 

em uma sala de alfabetização, em interface com os saberes e fazeres de sua prática 

alfabetizadora?”. Desenvolvemos uma revisão da literatura sobre a formação de 

professores, a Pedagogia, a Alfabetização/Letramento e as Políticas de Formação 

para alfabetizadores, tendo como referenciais teóricos principais: Tardif (2014); 

Nóvoa (2009); Gatti e Barreto (2009); Saviani (2005; 2008); Libâneo (2006; 2010; 

2012); Pimenta (2012); Franco (2003; 2005; 2012); Bahia (2016); Gatti (2010; 2013; 

2014); Gatti, Barreto e André (2011); Monteiro (2014); Mortatti (2000; 2006); 

Albuquerque (2007); Ferreiro e Teberosky (1985) e Teberosky (1997). Realizamos 

uma pesquisa de campo, com a participação de cinco professores-alfabetizadores 

da rede pública de ensino municipal de Santo André. Os instrumentos para a coleta 

e análise de dados foram compostos por questionário para o delineamento do perfil 

dos sujeitos e realização de entrevistas de aprofundamento. As análises dos dados 

das entrevistas apoiam-se na Metodologia de Análise de Conteúdo, proposta por 

Franco (2003). As categorias analisadas consideraram a apresentação de si e 

escolha da carreira; formação inicial e continuada/saberes; alfabetização – teorias e 

práticas; o estágio enquanto prática pedagógica, bem como abordam as atribuições 

que marcam e definem a constituição da identidade do professor-alfabetizador 

recém-formado. Em relação aos desafios, observamos como resultados: formação 

inicial fragilizada que acaba distanciando a teoria da prática; salas de aulas com 

muitos alunos; estágios realizados com lacunas nas supervisões; currículo de 

formação com mais ênfase nas teorias do que nas práticas/metodologias 

alfabetizadoras; falta de um planejamento, ou mesmo, de um projeto político 

pedagógico que oriente o professor-alfabetizador recém-formado em seu fazer; além 

da descontinuidade das políticas de formação continuada.  

 
Palavras-chave: Professor-alfabetizador; Saberes e práticas docentes; 

Alfabetização e letramento. 
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ABSTRACT   

Historically, in our educational context, the performance of teachers, especially for 

the newly graduated, faces several challenges, especially when it comes to literacy in 

the initial grades of Elementary School. The teacher who starts his or her literacy 

career usually faces large classrooms and needs to deal with students who have 

different knowledge and experience, and some students often have difficulties in 

acquiring reading and writing and need interventions adjusted to their real needs. 

The present research proposes an investigation into the challenges faced by newly 

trained literacy teachers, based on the following problem: what challenges does a 

newly trained teacher face in a literacy room, in interaction with the knowledge and 

practices of their literacy practice? We have developed a literature review on teacher 

education, Pedagogy, Literacy/Literacy and Training Policies for literacy students, 

with the following theoretical main references: Tardif (2014); Nóvoa, 2009; Gatti and 

Barreto (2009); Saviani (2005; 2008); Libâneo (2006; 2010; 2012); Pimenta (2012); 

Franco (2003; 2005; 2012); Bahia (2016); Gatti (2010; 2013; 2014); Gatti, Barreto 

and André (2011); Monteiro (2014); Mortatti (2000, 2006); Albuquerque (2007); 

Ferreiro and Teberosky (1985) and Teberosky (1997). We conducted a field 

research, with the participation of five literacy teachers from the public school of 

Santo André. The instruments for the data collection and analysis were composed of 

a questionnaire to delineate the profile of the subjects and conduct deepening 

interviews. The data analysis of the interviews is based on the Content Analysis 

Methodology, proposed by Franco (2003). The analyzed categories considered self-

presentation and career choice; initial and continuing training/knowledge; literacy-

theories and practices; the internship as a pedagogical practice, as well as the 

attributions that mark and define the constitution of the newly formed teacher-literate 

identity. Regarding the challenges, we observe as results: weak initial training that 

distances the theory of practice; classrooms crowded with students; gaps in 

supervision; curriculum with more emphasis on theories than on literacy practices/ 

methodologies; lack of planning or even of a political pedagogical project that guides 

the newly trained teacher-literate in his/her work; besides the discontinuation of the 

policies of continuous formation.  

 
Keywords: Literacy teacher; Teaching knowledge and practices; Literacy and 
literacy. 
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APRESENTAÇÃO 

O saber pedagógico é o saber que o professor constrói no 
cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação docente, ou seja, 

é o saber que possibilita ao professor interagir com seus alunos, na sala 
de aula, no contexto da escola onde atua. 

A prática docente é simultaneamente expressão desse saber 
pedagógico construído e fonte de seu desenvolvimento.  

(PIMENTA, 2012, p. 49) 

O tema desta pesquisa surgiu a partir das minhas inquietações quando, no 

ano de 2010, atuava junto a uma turma de alfabetização, na escola onde trabalhava. 

Sou professora da rede municipal de ensino de Santo André, desde 2008, e nesta 

escola, em que permaneci até 2010, tive a oportunidade de estudar mais a fundo, 

com o grupo de professores, a respeito do processo de alfabetização e sua 

construção. O grupo se reunia uma vez por semana, para discutir as questões sobre 

alfabetização; assistir vídeos e analisar os trabalhos de alunos que, a cada semana, 

um membro do grupo levava. Isso foi muito rico, aprendi e entendi melhor, 

principalmente, sobre o processo de alfabetização e de como as crianças constroem 

suas hipóteses para avançar nas etapas de aprendizagem. 

Já havia pesquisado em livros e revistas especializadas sobre como um 

professor recém-formado, que se depara com salas de alfabetização em suas 

primeiras experiências, consegue trabalhar. Observei algumas situações e resolvi 

pesquisar mais sobre este assunto, por isso, a opção pelo programa de Mestrado, 

como uma possibilidade de investigar mais sobre o que acontece com este professor 

– sua formação, seus desafios, seus acertos e erros. 

Sobre a minha trajetória formativa e profissional, sempre estudei em escolas 

municipais e estaduais. Quando estava cursando o Ensino Médio houve uma 

mudança na grade: o primeiro ano era igual para todos, porém, no segundo ano, 

deveria ser feita a opção por matérias de humanas ou exatas, na ocasião, optei por 

humanas, pois sempre me identifiquei mais com esta área.  

Quando concluí o Ensino Médio, candidatei-me para um curso de 

Secretariado em uma escola municipal, pois precisava ter algum curso 

profissionalizante e entrar no mercado de trabalho. Fui aprovada, mas nem cursei, 

porque, realmente, se distanciava do que eu queria. Concomitantemente, fui 

convidada para trabalhar em uma creche institucional/confessional, como monitora, 
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como estava sem trabalhar, aceitei. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Logo 

que iniciei nesta creche, como monitora, a coordenadora perguntou se eu tinha o 

curso de Magistério e se não tivesse, se estaria interessada em fazê-lo. Como o 

curso seria em uma escola particular, e a metade do valor da mensalidade seria 

pago por esta instituição confessional, aceitei o desafio, mesmo tendo que ingressar 

no curso de Magistério no segundo ano, isso pela equivalência com o Ensino Médio 

que eu havia cursado.  

Fiz o terceiro e o quarto anos voltados às práticas pedagógicas. Tínhamos 

muito trabalho para realizar e muitas leituras, além disso, confeccionávamos muitos 

materiais pedagógicos, direcionados para a Alfabetização e a Matemática, o que era 

uma tarefa muito trabalhosa, mas confesso que foi uma experiência maravilhosa. 

Porém, meu sonho sempre foi cursar Psicologia, por ser uma área que 

sempre tive afinidade e queria seguir. Assim, trabalhava em escolas particulares 

como professora e fui fazer o curso de Psicologia. Confesso que foi difícil, mas 

consegui concluí-lo no ano de 1996. 

Em 1998, lecionei na rede pública de ensino estadual, mas não fiquei muito 

tempo. Também consegui um emprego na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE)1, de São Caetano do Sul, onde atuei por dez anos (1993-

2003). Nesta associação tive a oportunidade de trabalhar, inicialmente, como 

professora e, quando terminei a faculdade de Psicologia (1996), fui convidada para 

compor a equipe de técnicos escolares, na área de Psicologia. Foram anos de muito 

aprendizado. 

A partir dessas experiências, e com o meu interesse pela área escolar se 

acentuando, em 1998 fiz meu primeiro curso de especialização em Psicopedagogia, 

na Universidade Metodista de São Paulo e, após a conclusão desta especialização, 

realizei alguns atendimentos em clínicas e escolas particulares. Nas clínicas, atendia 

muitas crianças da rede estadual de ensino e da rede privada, que apresentavam 

dificuldades de aprendizagem. 

Em 2008, fiz a minha segunda especialização: um curso de 

complementação pedagógica na Universidade Nove de Julho (UNINOVE), pois não 

                                                           

1 APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, criada em 1954, no Rio de Janeiro, RJ, 
caracteriza-se por ser uma organização social, cujo objetivo principal é de promover a atenção 
integral à pessoa com deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla. 
Desde o ano de 1954, a rede APAE destaca-se por seu pioneirismo e capilaridade, estando presente, 
atualmente, em mais de dois mil municípios do território nacional (APAE, 2016). 
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tinha a licenciatura em Pedagogia.  

No início de 2010, na escola em que trabalhava, no município de Santo 

André, atuei com uma turma de alfabetização, e conheci uma realidade diferente, 

com alunos de todos os níveis de conhecimento. Assim, em 2011, fiz o meu terceiro 

curso de especialização, à distância, em um polo de Santo André (da Faculdade 

Jaboticabal), em Alfabetização e Letramento, já que estava com a turma de 

alfabetização e queria aprofundar mais os meus conhecimentos sobre os processos 

de aprendizagem da leitura e da escrita.  

Nessa época, participei ativamente de dois grupos de estudos da própria 

escola municipal em que atuava. Um grupo realizava discussões sobre os 

fundamentos teórico-práticos do processo de alfabetização e, o outro, realizava 

discussões relacionadas às práticas, sobre as atividades dos alfabetizadores, que 

eram gravadas em vídeo para discussão (tematização da prática).  

Experimentei a oportunidade de compartilhar vivências cotidianas da sala de 

aula, dialogando com minhas colegas de profissão e encontrando, muitas vezes, 

alternativas para conduzir situações desafiadoras de sala de aula. Assim, nesta 

escola (que atuei de 2010 a 2012), considero que vivenciei momentos muito 

significativos e motivadores da minha trajetória profissional como professora 

alfabetizadora, o que me impulsionou para a realização desta pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

Quando pensei em pesquisar sobre o tema “A alfabetização e os desafios 

para o professor recém-formado”, minha maior preocupação foi em relação às 

observações que realizava nas escolas em que estava trabalhando – alguns 

professores, que acabavam de se formar, e iniciavam suas atividades nas classes 

de alfabetização, apresentavam algumas dificuldades na condução de suas práticas. 

Interessei-me em pesquisar sobre os cursos de Pedagogia para saber o quê, 

efetivamente, era oferecido para os futuros professores em relação à alfabetização. 

Percebi que muitas questões e/ou discussões sobre conceitos, práticas e teorias em 

torno do tema alfabetização ficavam a desejar. Além disso, muito se discute e se 

pesquisa sobre a formação de professores, porém, pouco acerca dos desafios 

destes profissionais recém-formados.  

Assim, foi se firmando meu interesse em aprofundar as reflexões sobre o 

tema, permeado por algumas indagações: Quais os desafios enfrentados por esses 

professores? Como se sentem, ao atuar em classes de alfabetização, as quais 

principalmente numerosas, e que apresentam uma diversidade muito grande em 

relação aos alunos e suas experiências, conhecimentos e dificuldades? Quais as 

considerações sobre o curso que os formou para a docência? Estas e outras 

questões fizeram parte da construção e organização desta pesquisa.  

A meu ver, ao escolhermos uma profissão, fazemos uma opção de vida. Para 

tanto, a profissionalização indica o processo de formação de um sujeito numa 

profissão, que começa com a formação inicial e atravessa todos os momentos da 

formação permanente e continuada. Mas é no cotidiano escolar que a identidade vai 

sendo ajustada pelo contexto, assim como a profissão que requer, também, 

elementos da prática profissional.  

É impossível esse processo sem a transformação do próprio sujeito que, por 

sua vez, dialoga com a transformação da realidade. Todo professor precisa assumir 

sua condição de ser humano que, em pleno desenvolvimento, tenta criar novas 

tecnologias educativas, a fim de possibilitar o direito às crianças de aprender a ler e 

escrever com competência. 

Considerando que o objetivo da escola é a produção de conhecimento, 

pretendo com esta pesquisa aprofundar as discussões sobre a Alfabetização, suas 



19 
 

implicações e práticas atuais vivenciadas pelos pedagogos, assim como as 

dificuldades de tal processo. Pretendo, ainda, refletir sobre a atuação e as 

dificuldades encontradas pelos pedagogos recém-formados e os desafios na prática 

de sala de aula. 

De acordo com Pimenta (2012), o saber pedagógico é o saber que o 

professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação docente, 

ou seja, é o saber que possibilita ao professor interagir com seus alunos na sala de 

aula, no contexto da escola onde atua. A prática docente é, simultaneamente, 

expressão deste saber pedagógico construído e fonte de seu desenvolvimento.  

Considero que o professor em sua formação deveria ser preparado para as 

tarefas práticas de ser professor. Mas, o que observo é que a construção da prática 

se dá, na maioria das vezes, na dinâmica da sala de aula, e muitos professores, ao 

escolherem esta profissão, não têm ideia da amplitude do fazer pedagógico. 

Acredito que a prática deste professor acontecerá dentro da sala de aula, onde o 

mesmo terá que enfrentar os desafios e buscar fortalecer-se no meio em que se 

encontra. Apostar em atividades práticas nos cursos de Pedagogia poderia ser uma 

solução para algumas das dificuldades enfrentadas por professores iniciantes.  

Outros pontos abordados nesta pesquisa, que também dizem respeito à 

formação da identidade do professor e sua atuação são as mudanças constantes 

feitas pelas reformas educacionais no Brasil – as quais também contribuíram com as 

modificações de conteúdos e estratégias na construção de cursos de Pedagogia.  

O percurso da alfabetização será discutido desde a utilização das primeiras 

cartilhas até o desenvolvimento da teoria da psicogênese da língua escrita, na 

década de 1980, em nosso contexto educacional, que influenciou e modificou o jeito 

de pensar sobre como as crianças adquirem a base alfabética.  

A alfabetização passou por vários momentos históricos, políticos, 

econômicos, sociais e educacionais, tendo como ferramenta principal, de trabalho 

dos professores, as cartilhas e seus métodos. Para entender sobre este percurso, 

um dos referenciais teóricos terá o aporte de Mortatti (2000; 2006), baseado na 

pesquisa que realiza a partir de sua preocupação com a alfabetização, resgatando, 

desde a cartilha de ABC, até o Construtivismo. Em seus estudos, a autora realiza 

uma recuperação histórica sobre as cartilhas e os métodos utilizados, bem como 

apresenta a mudança de paradigma acerca da alfabetização a partir da psicogênese 

da língua escrita.  
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Historicamente, as discussões sobre a alfabetização organizaram-se em torno 

da eficácia dos processos (sintético, analítico, analítico-sintético) e dos métodos 

(silábico fônico e global). Com a divulgação dos estudos sobre a psicogênese da 

alfabetização houve um abandono sobre a eficácia destes processos e métodos. 

Destacam-se, ainda, nesta época, duas cartilhas que foram favoritas pelos 

professores: Cartilha Sodré e Caminho Suave. A importância de se conhecer um 

pouco desta história tem como objetivo principal permitir que o professor se situe 

nas discussões metodológicas e compreenda que as mudanças sobre a 

alfabetização alteram os modos de alfabetizar.  

Ao longo desse momento histórico, a alfabetização, como educação, vai se 

consolidando, e deixa de ser sinônimo de uma técnica de codificação e 

decodificação numa visão tradicional de educação, passando a ser, segundo 

Ferreiro (2001), um processo histórico de construção de um sistema de 

representação. 

Muitas vezes, o professor incorpora no ato de ensinar as marcas de suas 

experiências vividas no seu tempo de escola e nos modelos de professores que 

fizeram parte de sua formação. A proposta desta pesquisa é a de reflexão sobre a 

formação do professor alfabetizador, a sua prática e a construção de sua identidade.  

Com base nessas considerações preliminares, a dissertação foi organizada 

da seguinte forma:  

Capítulo 1 – “A formação de professores e o curso de Pedagogia” – 

apresenta as discussões e caminhos percorridos sobre a formação de professores e 

o curso de Pedagogia. 

Capítulo 2 – “Alfabetização e Letramento” – realiza uma discussão sobre a 

mudança de paradigma em relação à alfabetização: da cartilha à psicogênese da 

língua escrita. 

Capítulo 3 – “O desenvolvimento da pesquisa de campo” – apresenta os 

sujeitos da pesquisa, os procedimentos para a elaboração, a aplicação dos 

instrumentos para a coleta e análise de dados, bem como a definição das categorias 

de análise e a consecução da análise do conteúdo. 

Nas Considerações Finais retomamos, em síntese, as discussões realizadas 

nos capítulos em interface com os resultados obtidos na pesquisa de campo. 
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1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O CURSO DE PEDAGOGIA 

Neste capítulo discutiremos sobre a formação de professores e o curso de 

Pedagogia, envolvendo diferentes aspectos: princípios e fundamentos sobre a 

formação de professores; o curso de Pedagogia e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais; a prática pedagógica e os saberes docentes; e as atuais Políticas de 

Formação de Professores. O objetivo é o de compreender como se dá a formação e 

como se constrói a identidade profissional destes professores.  

Apesar da importância da formação inicial e a necessidade de preparar estes 

professores qualificados pelas licenciaturas, vamos pensar nos professores que já 

estão inseridos nas salas de aula, atuando principalmente como professores-

alfabetizadores, que têm uma missão muito importante: garantir que os alunos em 

formação saiam alfabetizados, dando continuidade na sua trajetória de 

aprendizagem.  

Muitas vezes, o professor, ao sair do curso de Pedagogia, sente-se 

despreparado, pois nem sempre os saberes teóricos são convertidos em saberes da 

prática. E mesmo que esteja preparado, a realidade dentro da escola parece exigir 

que o professor tenha adquirido várias competências para lidar com turmas tão 

diferentes. 

Para Tardif (2014), os saberes relativos às formações dos professores 

(ciências da educação e ideologias pedagógicas), dependem por sua vez, da 

universidade e de seu campo de formadores, bem como do Estado e de seu corpo 

de agentes de decisão e de execução. Além de não controlarem, nem a definição, 

nem a seleção dos saberes curriculares e disciplinares, os professores não 

controlam, também, a definição e nem tampouco a seleção dos saberes 

pedagógicos transmitidos pelas instituições de formações (universidades e escolas 

normais). 

Por isso, o professor, ao sair do curso de Pedagogia tende a continuar seus 

estudos, pois, ao se deparar com a realidade das escolas, encontra-se, muitas 

vezes, sem embasamento para lidar com os fazeres da sala de aula. Então, 

podemos deduzir que a formação inicial talvez não seja o suficiente para a atuação 

eficaz do professor. 

Nos Referenciais Curriculares para a Formação de Professores podemos 
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encontrar alguns parâmetros para esta formação: 

A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento 
das temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a 
prática educativa, promovendo um processo constante de auto-
avaliação que oriente a construção contínua de competências 
profissionais. (BRASIL, 2002, p. 70) 

Alguns professores procuram dar continuidade aos estudos após o término do 

curso de licenciatura, tendo em vista que é comum observarmos dados de 

pesquisas e/ou estudos publicados, de que o curso de Pedagogia não os preparou 

suficientemente em relação à teoria e à prática, e estes profissionais tentam 

construir sua identidade buscando por práticas e experiências pedagógicas que 

possam auxiliá-los nos espaços em que atuam.  

 Sobre os cursos de licenciaturas, podemos afirmar que os currículos se 

constituem por um aglomerado de disciplinas, que estão isoladas entre si, sem 

qualquer ligação com a realidade do professor iniciante. Então, onde este 

profissional poderá construir sua prática e adquirir experiência?  

Sobre esse aspecto Tardif (2014, p. 52) afirma que “[...] o relacionamento dos 

jovens professores com os professores experientes, os colegas com os quais 

trabalha diariamente ou no contexto de projetos pedagógicos de duração mais 

longa, o treinamento e a formação de estagiários e de professores iniciantes” 

constituem-se como “[...] situações que permitem objetivar os saberes da 

experiência”. Os professores são levados a tomarem consciência de seus próprios 

saberes experienciais, uma vez que devem transmiti-los e, portanto, objetivá-los em 

parte, isto é, seja para si mesmo, seja para seus colegas.  

Nesse sentido, o docente é não apenas um prático, mas também um 

formador e, portanto, para que o pedagogo possa exercer suas funções de forma 

satisfatória será necessário ter responsabilidade de acompanhar todas as questões 

educacionais, visando direcionar e qualificar este processo no espaço em que atua, 

por meio das trocas entre os pares.  

O profissional deverá, ainda, possuir uma boa fundamentação teórica e 

trabalhar de maneira determinada, para que possa identificar a realidade de cada 

problema dentro da sala de aula. Muitas vezes, sente-se inseguro e a sua realidade 

de formação é bem diferente daquela que irá enfrentar. Conforme Tardif (2014), o 

professor iniciante apresenta o que muitos autores chamam de “choque com a 

realidade”, “choque de transição”, ou ainda “choque cultural”. Noções que remetem 
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ao confronto com a dura e complexa realidade do exercício da profissão, à desilusão 

e ao desencanto dos primeiros tempos de profissão e, de maneira geral, à transição 

da vida de estudante para a vida mais exigente do trabalho.  

A melhora do trabalho do professor poderá se dar através da formação 

continuada, como com a realização de estágios que garantam a atuação do 

professor iniciante e muita reflexão sobre o fazer docente. Assim, pensar sobre o 

nosso papel e nossa atuação como professor, dentro deste cenário, nos direcionará 

a um fazer com qualidade. 

Ao pensarmos sobre essa gama de desafios, percebemos que a formação do 

professor não pode simplesmente estar pautada nas teorias apresentadas nos 

cursos de Pedagogia. Este, enquanto cidadão e transformador do seu fazer, 

necessita buscar constantemente conhecimentos para lidar com estas mudanças, 

porém, sem perder o seu papel de cidadão do mundo. Relacionar o seu fazer de 

sala de aula com as teorias aprendidas constitui um fazer fundamental para a sua 

formação. 

1.1 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Ao darmos continuidade às nossas reflexões, percebemos que a formação 

docente assume outra realidade.  

Será que quando o professor em formação termina o curso de Pedagogia, ele 

tem desenhado ao longo de sua formação a sua práxis?  

O questionamento e as reflexões se iniciam com essas perguntas, pois, não é 

nada fácil discutir sobre os fazeres docentes, principalmente para os professores 

que estão iniciando sua carreira.  

Os cursos de Pedagogia deveriam propiciar ao professor a construção de seu 

saber sobre o fazer docente. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, não é isso 

que acontece. Além disso, esta formação também deveria constituir-se como 

elemento fundamental para atingir os objetivos da educação, devendo este professor 

se adaptar à realidade em que será inserido.  

De acordo com Gatti (2014), observa-se, ainda, nas ementas dos currículos 

das licenciaturas, em seu conjunto, que os fundamentos da educação e as questões 

das redes educacionais são tratados com superficialidade excessiva, passando ao 

largo da possibilidade de oferecer uma formação mais sólida, havendo um grande 
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descompasso entre os projetos pedagógicos destes cursos e a estrutura curricular 

realmente oferecida.  

O trabalho docente constrói-se e transforma-se no cotidiano da vida social, 

como prática, e visa à transformação de uma realidade, a partir das necessidades 

práticas do homem social (PIMENTA, 2012).  

Essas situações de superficialidade excessiva em relação aos currículos das 

licenciaturas, muitas vezes, estão ligadas às políticas públicas existentes em relação 

à formação de professores, que vão surgindo ao longo dos governos, tornando-se, 

não raro, indefinidas e passageiras. 

Para Pimenta (2012), os profissionais da educação em contato com os 

saberes sobre a educação e sobre a pedagogia podem encontrar instrumentos para 

interrogarem-se e alimentarem suas práticas, confrontando-os, e produzindo, assim, 

saberes pedagógicos na ação. 

Ao observar os fazeres de alguns professores, principalmente os que iniciam 

na profissão, percebemos uma insegurança em relação à transformação da teoria 

aprendida em prática, mas Pimenta (2012) admite que a prática dos professores é 

rica em possibilidades para a constituição da teoria, apontando, entre outros fatores, 

o registro sistemático das experiências, a fim de que se constitua a memória da 

escola. Memória que analisada e refletida contribuirá, tanto para a elaboração 

teórica, quanto para o revigoramento e o engendrar de novas práticas. 

No entanto, para Tardif (2014), a importância da formação inicial visa a 

habituar os alunos – os futuros professores – à prática experimentada e vivenciada 

pelos “professores de profissão”, bem como a fazê-los práticos em sua futura 

atuação docente. 

Isso significa integrar os “professores de profissão” no próprio currículo da 

formação inicial para o ensino, os quais se tornam, a partir de então, verdadeiros 

atores da formação dos futuros docentes. Concedendo, ainda, um espaço 

substancial à formação prática no meio escolar, com estágios de longa duração, 

contatos repetidos e frequentes com os ambientes da prática, cursos dedicados à 

análise das práticas e análise de casos (TARDIF, 2014). 

Com a compreensão de seu próprio trabalho, o professor terá um 

conhecimento que possibilite a leitura de sua realidade, podendo interagir com maior 

facilidade nas demandas de sala de aula. 

O professor, responsável direto pelo cotidiano da sala de aula, apresenta-se 
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então, como mais ou menos qualificado para exercer sua função, com maior ou 

menor autonomia e controle sobre o seu processo de trabalho. A importância do 

professor qualificado para a luta política de recuperação da escola pública, visando a 

sua democratização e, portanto, a um ensino de qualidade, emerge como um dado 

da realidade em que ocorre a ação docente: a sala de aula desta escola (TARDIF, 

2014). 

Pensar, pois, em qualidade de ensino, segundo Tardif (2014), é pensar 

também em qualificação docente, tema presente na problemática da democratização 

da escola pública, e que extrapola as questões pedagógicas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394/96, ao 

introduzir novos indicadores para a formação de profissionais da Educação Básica, 

suscita outras discussões e encaminhamentos que estão especificados no “Capítulo 

VI – dos Profissionais da Educação” e, como referência, destacamos aqui o seguinte 

artigo:  

Art.61 – A formação de profissionais de educação, de modo a 
atender os objetivos de diferentes níveis e modalidades de ensino e 
às características de cada fase do desenvolvimento do educando, 
terá como fundamentos: 

1 – A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 

2 – Aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996) 

O Parecer CNE/CP n. 9/2001 orienta as unidades escolares de formação no 

sentido de propiciar ao licenciado o aprender a ser professor (BRASIL, 2001). Assim, 

o componente curricular formativo do trabalho acadêmico inclui o ensino presencial, 

exigido pelas Diretrizes Curriculares, além de um planejamento próprio para a 

execução de um projeto pedagógico que inclua outras atividades de caráter 

científico, cultural e acadêmico, as quais se articulem e enriqueçam o processo 

formativo do professor como um todo.  

Outro ponto importante é o Decreto n. 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que 

trata da reflexão das Instituições de Ensino Superior (IES) em relação ao projeto 

formativo, principalmente em relação à especificidade da formação docente 

(BRASIL, 2009). O documento oficial intenciona assegurar a organicidade ao 

trabalho das diferentes unidades, que ocorrem para esta formação, como a 

articulação entre teoria e prática, e entre formação inicial e continuada.  

Sobre a construção de identidade do professor, Libâneo (2010) expressa em 
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suas reflexões que a identidade do pedagogo se reconhece, portanto, na identidade 

do campo de investigação e na sua atuação dentro da variedade de atividades 

voltadas para o educacional e para o educativo. Assim, o autor se refere ao 

educacional relacionado às atividades do sistema de ensino, da política educacional, 

da estrutura e gestão da educação em várias modalidades, das finalidades mais 

amplas da educação e de suas relações com a totalidade da vida social; e ao 

aspecto educativo ele relaciona a atividade de educar propriamente dita. Ou seja, 

em síntese, o trabalho do pedagogo é muito mais amplo, porém, sua base de 

formação deveria ser ligada à Pedagogia e não à docência. 

Ainda para Libâneo (2010), a base da identidade profissional do educador é a 

ação pedagógica, não a ação docente. Somente com este entendimento é possível 

formular uma concepção de formação de educador, pois é a teoria pedagógica que 

pode, a partir da prática, reformular diretrizes que darão uma direção à ação 

pedagógica. 

Porém, a ausência de uma política geral e integradora sobre a formação a ser 

oferecida, no conjunto das licenciaturas e de políticas de ação decorrentes para 

esses cursos, contribui para o enfraquecimento da formação inicial na graduação, 

isso no que diz respeito a seus objetivos específicos, seja por questões 

mercantilistas, ou por questões de desvalorização dos cursos de licenciaturas e da 

investigação educacional, pedagógica e didática (GATTI, 2014). 

1.2 O CURSO DE PEDAGOGIA E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

O curso de Pedagogia vem sendo discutido há muito por profissionais da 

área, e esta discussão sempre está permeada pelas novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de Pedagogia (BRASIL, 2006). Esta luta que é travada, tanto por 

professores, quanto por pesquisadores, busca por uma formação docente que venha 

atender aos anseios de uma educação de qualidade.  

Foi nesse contexto que surgiu a resolução das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia – CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006 

(BRASIL, 2006), aplicando-se à formação inicial para o exercício da docência nos 

níveis da Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; nos cursos 

de Ensino Médio de modalidade Normal e em cursos de Educação Profissional; na 

área de serviços e apoio escolar; bem como em outras áreas nas quais sejam 
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previstos conhecimentos pedagógicos. 

Assim concebida, a formação em Pedagogia inicia-se no curso de graduação, 

quando os estudantes são desafiados a articular conhecimentos do campo 

educacional com práticas profissionais e de pesquisa, sendo estas sempre 

planejadas e supervisionadas com a colaboração dos estudantes. 

Nesse tocante, o projeto pedagógico de cada instituição deverá se constituir 

de áreas ou modalidades de ensino que proporcionem aprofundamento de estudos, 

sempre a partir da formação comum da docência na Educação Básica e com 

objetivos próprios do curso de Pedagogia. Porém, a diversidade de situações e de 

redes de ensino no Brasil é muito grande, assim como as condições financeiras e, 

portanto, permanece, ainda, sem respostas a necessidade de uma clara política 

integrada na direção dos cursos iniciais de professores (GATTI, 2014). 

  Para entendermos como se constituiu a história da formação de professores 

no Brasil, Saviani (2005) relata sobre a primeira lei geral brasileira correspondente 

ao Ensino Médio, a qual era conhecida como Lei das Escolas de Primeiras Letras, 

aprovada em 15 de outubro de 1827, e que estabelecia que a instrução deveria 

seguir o método de ensino mútuo (lancasteriano)2, bem como que os professores 

deveriam ser treinados neste método, nas capitais das respectivas províncias. Mas, 

com a descentralização pelo Ato Adicional à Constituição Imperial, o ensino ficou 

sob a responsabilidade das províncias que também cuidariam de seus professores. 

Em 1935, a província do Rio de Janeiro instalou em Niterói, sua capital, na 

época, a primeira Escola Normal do Brasil, com a seguinte composição: um diretor 

que atuava também como professor, tendo em seu currículo o conteúdo da própria 

escola elementar que, até então, não previa uma formação didática pedagógica. A 

escola tinha que ter ainda em seu currículo de leitura e escrita o método 

lancasteriano, cujos princípios doutrinais e práticos explicariam as quatro operações 

de Aritmética com números quebrados, decimais e proporções, possuir noções de 

Geometria, teórica e prática; apresentar elementos de Geografia, além de ter os 

princípios da moral cristã e da religião oficial e da gramática nacional.  

                                                           

2 Método Lancasteriano: Também conhecido como ensino mútuo ou sistema monitoral, trata-se de um 

método que pregava, dentre outros princípios, que um aluno treinado ou mais adiantado (decurião) 
deveria ensinar um grupo de dez alunos (decúria), sob a orientação e supervisão de um inspetor. Ou 
seja, os alunos mais adiantados deveriam ajudar o professor na tarefa de ensino. Esta ideia resolveu, 
em parte, o problema da falta de professores no início do século XIX no Brasil, pois a escola poderia 
ter apenas um educador (MÉTODO, 2016). 
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Segundo Gatti (2010), a formação de docentes para o ensino das primeiras 

letras em cursos específicos foi proposta no final do século XIX com a criação das 

Escolas Normais. 

Com essas inovações e a criação de novas cadeiras, a Matemática juntou-se 

com Álgebra e Escrituração Mercantil; as Ciências Físico-químicas misturaram-se 

com as Ciências Biológicas; o estudo da língua materna foi ampliado e a parte 

artística foi modificada, alargada com a cadeira de Música; a Educação Física foi 

criada com as aulas de calistenia3, ginástica e exercícios militares, que utilizavam 

como recurso principal o próprio corpo; a Geografia foi separada da cadeira de 

História; e às Ciências Sociais foi acrescentada a cadeira de Economia Política e 

Educação Cívica. Mas a principal inovação se deu nos exercícios práticos, para os 

quais foi criada a Escola Modelo, como um órgão anexo à Escola Normal. E, assim, 

foi se delineando o curso de formação de professores. 

A Escola Modelo destinava-se às práticas de ensino dos alunos do terceiro 

ano, inicialmente com três estruturas: 1º grau, 2º grau e 3º grau. Porém, só se 

organizou no 1º grau, e isso em 1893, devido à reforma do ensino primário com a 

inovação dos Grupos Escolares. Na década de 1920, esta reforma tornou-se 

referência para outros estados do país e, à época, a organização do campo 

educacional, impulsionada pelo movimento renovador, implicava na 

profissionalização da atividade dos educadores de um modo geral e, dos 

professores, em particular.  No século XX algumas escolas normais adquiriram 

estabilidade para a formação de professores primários. 

No entanto, Anísio Teixeira traçou o programa ideal que deveria ser 

implantado nas Escolas Normais, compreendendo três modalidades de cursos: 

curso de fundamentos profissionais, cursos específicos de conteúdo profissional, e 

cursos de integração profissional.  

A Escola de Professores do Instituto de Educação tornou-se exemplo prático 

de observância do modelo ideal. Estudava-se no primeiro ano do curso: Biologia 

Educacional, Psicologia Educacional, Sociologia Educacional, História da Educação, 

Introdução ao Ensino (cálculo, leitura e linguagem, literatura infantil, estudos sociais, 

ciências naturais) e Prática de Ensino (observação experimentação e participação).  

                                                           

3 Calistenia – Trata-se de um sistema de exercício físico, no qual o interesse está nos movimentos de 

grupos musculares, mais que na potência e no esforço. A palavra provém do grego kallos (beleza) e 
sthenos (fortaleza). O objetivo é a aquisição de graça e beleza no exercício (CALISTENIA, 2016). 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exerc%C3%ADcio_f%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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Em 1930, com a criação da Universidade do Distrito Federal, a Escola de 

Professores foi incorporada à universidade com o nome de Escola de Educação. 

Em 1946 foi decretada a Lei n. 8.530, em 2 de janeiro, conhecida como Lei 

Orgânica do Ensino Normal, que estruturou os cursos de nível secundário, dividido 

em dois ciclos: o primeiro ciclo com a duração de quatro anos, que correspondia ao 

ciclo ginasial do curso secundário e destinava-se a formar regentes do ensino 

primário, tendo seu funcionamento em Escolas Normais Regionais; já o segundo 

ciclo, com duração de três anos, correspondia ao curso colegial secundário, e 

destinava-se a formar professores do ensino primário e funcionava em Escolas 

Normais e nos institutos de educação (BRASIL, 1946). Este modelo de Escola 

Normal prevaleceu até a aprovação da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 

(BRASIL, 1971). 

O quadro político da época apresentava-se influenciando, mais uma vez, as 

adequações no campo educacional. Com o golpe militar de 1964, foi aprovada a Lei 

n. 5.540/68, que reformulou o Ensino Superior, e a Lei 5.692/71, que modificou os 

Ensinos Primário e Médio, alternando sua denominação para Primeiro Grau e 

Segundo Grau, respectivamente (BRASIL, 1968; BRASIL, 1971). Em decorrência 

desta nova estrutura, desaparecem as Escolas Normais, instituindo-se em seu lugar 

a Habilitação Especifica de 2º grau para o exercício do Magistério de primeiro grau 

(HEM). 

A ação do regime militar na reforma do ensino estabeleceu que a formação de 

professores para o ensino de 2º grau, de disciplinas gerais ou técnicas, bem como o 

preparo de especialistas destinados ao trabalho de planejamento, supervisão, 

administração, inspeção e orientação, no âmbito de escolas e sistemas escolares, 

dar-se-ia em nível superior. 

A história da Pedagogia no Brasil apresenta diversas tendências teóricas e 

metodológicas, expressando concepções da formação do pedagogo em diferentes 

momentos sociais e políticos. Segundo Libâneo (2010, p. 43.), “[...] os movimentos e 

organizações de educadores que vêm sustentando o debate sobre os cursos de 

Pedagogia e Licenciatura, desde o início da década de 1980, exercem papel 

significativo na luta pela valorização do profissional da educação”. 

Segundo Bahia (2016), os anos das décadas de 1980 e 1990 apresentaram 

algumas iniciativas e investimentos em prol da qualidade da formação docente, mas 

não que tenham sido suficientes ou duradouras. A década de 1980 consolidou-se 
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num cenário de manifestações de resistência por parte de um grande conjunto de 

educadores em todas as regiões do país. 

O surgimento de alguns comitês e entidades contribuiu para enriquecer o 

debate em torno das questões que envolviam a educação brasileira. Movimentos 

como “Diretas Já” reivindicavam um sistema educacional crítico, incorporado às lutas 

que são de suma importância para os educadores de hoje. 

A formação dos profissionais da educação sofreu muitas mudanças com a 

nova LDBEN e com as resoluções que a acompanharam. 

Antes das reformas, iniciadas em 1994 e consolidadas na LDBEN n. 9394/96, 

havia duas maneiras de formar professores: o Magistério em nível de Segundo Grau 

(atual Ensino Médio) e a atual licenciatura no Curso Superior (a Pedagogia). 

A LDBEN de 1996 ampliou essa modalidade, ao tornar possível, a partir deste 

ponto, formar professores para atuar na Educação Básica: em nível médio (curso de 

Magistério) para atuar na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, assim como, formá-los nas licenciaturas para as diferentes áreas dos 

saberes das séries finais do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio. 

O Ministério da Educação, em 1999, ao tornar público o grupo de 

trabalhadores de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais de Pedagogia, 

retomou o debate a propósito da concepção de pedagogo, esquecida ao longo da 

década, devido ao enfraquecimento dos movimentos presentes na educação. Neste 

sentido, a concepção docente, defendida anteriormente, foi sendo ressignificada na 

sua formulação por algumas entidades e por grupos de educadores. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Pedagogia e para as demais 

licenciaturas difundiram nas suas formulações uma concepção de educação voltada 

para a noção de empregabilidade que, por sua vez, tomava como pressupostos as 

relações flexíveis de trabalho. Nesta linha de pensamento, Libâneo (2010) afirma 

que o papel da educação nas sociedades é requisitado pelas mudanças ocorridas 

na base produtiva, sendo que o paradigma produtivo traz à tona questões novas e 

insuspeitadas pelos educadores, até bem pouco tempo, como: efeitos da 

informatização, flexibilidade do processo produtivo, reorganização do trabalho, 

precarização do emprego, alterações na composição do mercado de trabalho, sendo 

que as consequências para a educação são: necessidade de maior qualificação do 

trabalhador e revalorização da escola por parte da indústria. 

Em 2002, com as Diretrizes Curriculares Nacionais permeando os processos 
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de aprendizagens, evidenciam-se as orientações voltadas à formação de 

competências necessárias para a atuação profissional, para a pesquisa, como foco 

central na relação ensino-aprendizagem, para o princípio da “ação-reflexão-ação”, 

transpassando os processos de aprendizagem e, também, indicando que a prática 

deveria perpassar, desde o início, todo o processo formativo (BAHIA, 2016). 

Com a reforma educacional brasileira acompanhando as reformas de âmbito 

internacional, propalou-se a importância da escola, na qualidade de local de trabalho 

dos professores, constituindo-se “[...] como espaço de formação docente, o que 

poderia contribuir para a nova identidade do professor, uma vez que a formação em 

serviço e continuada se faria em um ambiente coletivo de trabalho” (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 275). 

1.3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA E OS SABERES DOCENTES 

Gosto de ser gente porque, inacabado sei que sou um ser 

condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais 
além dele. Essa é a diferença profunda entre o ser condicionado e o 

ser determinado.  
(FREIRE, 2002, p. 31) 

 Discutir sobre a prática pedagógica é um grande desafio da Educação, pois, 

além de ser complexa, não existem fórmulas prontas a serem reproduzidas no 

cotidiano escolar, ou em guias práticos para enfrentar qualquer tipo de demanda no 

trabalho docente. Tampouco, podemos implantar modelos pedagógicos mágicos, ou 

de última geração, com a finalidade de mudar exclusivamente as práticas 

pedagógicas.  

Segundo Pimenta (2012), quando os alunos chegam ao curso de formação 

inicial, já têm saberes sobre o que é ser professor – os saberes de sua experiência 

de aluno, que foram obtidos através do contato com diferentes professores em toda 

sua vida escolar. Tais experiências lhes possibilitam dizer quais foram bons 

professores, quais eram bons em conteúdos, mas não em didática, isto é, que não 

sabiam ensinar. Sabemos que a prática do professor, muitas vezes, é adquirida no 

contexto escolar, em suas ações e trocas com seus pares.  

O papel desse profissional está sempre em discussão, seja por estudiosos em 

suas pesquisas ou por intermédio de mudanças nas políticas públicas, que sempre 

têm a educação como foco.  
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Segundo as propostas do Ministério da Educação4, por meio das Diretrizes 

para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica de Nível Superior, de 

maio de 2000, o papel do professor vem sendo questionado e redefinido de diversas 

maneiras, surgindo, assim, algumas exigências para as quais os professores não 

foram, nem estão sendo preparados. Dentre estas exigências, que se colocam para 

o papel do docente, destacam-se: 

a) orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 

b) responsabilizar-se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; 

c) assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 

d) incentivar atividades de enriquecimento curricular; 

e) elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; 

f) utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; e 

g) desenvolver hábitos de colaboração e trabalhos em equipe. 

E diante dessas demandas, é imprescindível rever os modelos de formação 

docente, significando com isso realizar, além das mudanças que são necessárias 

nos cursos de formação de professores, a busca pela melhoria da qualificação 

profissional. Esta proposta busca construir uma sintonia entre a formação inicial de 

professores e os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN).  

No entanto, falar sobre mudanças de práticas pedagógicas não é tão simples 

assim, conforme reflete Pimenta (2012), pois mudar práticas pedagógicas significa 

reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho. Significa lançar olhares 

questionadores e de estranhamento para práticas que não são tão familiares, que 

parecem verdadeiras, evidentes ou impossíveis de serem modificadas. Significa, 

ainda, alterar valores que caracterizam de tal modo nossas ações e atitudes, que 

constituem parte importante de nossa identidade pessoal e profissional. Mudar 

práticas significa, sobretudo, empreender mudanças em toda a cultura 

organizacional. 

                                                           

4 Mais informações sobre o papel do professor, as exigências e desafios postos para os profissionais 
da Educação Infantil podem ser obtidas através do PARECER CNE/CP n. 5/2005, Processo n. 
23001.000188/2005-02, aprovado em 13.12.05 pelo Ministério da Educação/Conselho Nacional de 
Educação, que trata sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, 
disponibilizado na íntegra no ANEXO 1. 
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Essa ideia nos faz refletir sobre a situação que encontramos nas escolas. 

Existem profissionais que estão seguros com sua prática, desde que saíram da 

faculdade e não aceitam mudanças, por outro lado, temos profissionais que 

acabaram de entrar neste “universo pedagógico” e trazem novos saberes e práticas. 

Mas, como introduzir estes saberes em um ambiente que já está definido nos seus 

fazeres? Lidar com o novo traz muita insegurança, porém, a Educação muda a todo 

instante, ainda mais com as tecnologias que nos cercam, e que, atualmente, se 

encontram de forma muito presente nas práticas educacionais. 

Um exemplo é a formação de professores que, até alguns anos, se dava nas 

Escolas Normais e nos cursos de Pedagogia, no entanto, agora, é trazida por uma 

tecnologia atual, em que o aluno do curso não precisa mais estar o tempo todo na 

instituição, podendo realizar seus estudos em qualquer lugar e no horário que 

quiser. São os chamados cursos de Educação a Distância (EAD). Esta prática 

também tem a ver com a atividade desenvolvida por este novo professor, uma vez 

que, este docente tem seus estudos baseados em um novo modelo de 

aprendizagem, o que facilita a sua formação.  

Outra questão que não podemos deixar de citar é a distância existente entre o 

perfil do professor, que a realidade exige, e o professor atuante em nossas escolas. 

Muitos, se quer, entraram em uma sala de aula, geralmente vêm de outros cursos ou 

de outras atividades de trabalho e optam pela docência. 

Quando saímos do curso de formação de professores não temos muita noção 

do que iremos encontrar pela frente. Como já foi dito, lidamos com uma clientela 

muito diversificada e se faz necessário um longo investimento na formação 

profissional para garantirmos um ensino com qualidade. E neste cenário, a formação 

inicial, como preparação profissional, tem um papel importante para possibilitar que 

os professores se apropriem de determinados conhecimentos e desenvolvam suas 

competências para atuar na nova função.  

Quando se fala da função de professor, a LDBEN traça um perfil profissional 

que independe do tipo de docência, multidisciplinar ou especializada, para crianças, 

jovens ou adultos. Vejamos o que diz os Art. 13 e 61: 

Art.13 – Os docentes incumbir-se-ão de: 

I – Participar da elaboração pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II – Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; 

III – Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
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VI – Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor 
rendimento; 

VI – Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
VII – Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 
e a comunidade. (BRASIL, 1996) 

Completando o Art. 13 sobre os deveres do professor, a LDBEN dedica um 

capítulo específico à formação dos profissionais da Educação, com destaque para 

os professores, iniciando com fundamentos metodológicos que presidem a formação 

(conforme já indicado no item 1.1). Portanto, a formação dos profissionais da 

Educação, dos professores, deve atender os objetivos da Educação Básica. 

A prática pedagógica do professor de Educação Básica vem sendo traçada 

desde a década dos anos de 1980 por reformas, em estados e municípios, com as 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais que, para a Educação Básica, têm 

uma organização pedagógica clara do que é necessário para a transformação do 

paradigma curricular. Tais parâmetros mostram, ainda, uma renovação nos 

processos de formação inicial e formação continuada, visando à aquisição de 

habilidades e competências de conhecimentos específicos e multidisciplinares. Mas, 

infelizmente, quando o indivíduo se forma, apropria-se de vários conhecimentos 

históricos e, muitas vezes, não se apropria de conhecimentos que nortearão sua 

prática. 

Saviani (2005) confirma a necessidade do curso de formação para os novos 

professores e que estes cursos capacitem melhor a fundamentação teórica e o 

desenvolvimento de uma consciência mais aguçada da realidade, para que os 

futuros professores atuem apoiados em uma instrumentalização técnica, que lhes 

permita uma ação futura eficaz. 

Para Pimenta (2012), a formação passa sempre pela mobilização de vários 

tipos de saberes: saberes de uma prática reflexiva; saberes de uma teoria 

especializada; e saberes de uma militância pedagógica, que trazem os elementos 

para produzir a profissão docente.  

É importante enfatizar que os saberes específicos não são únicos, pois não 

compõem um corpo acabado de conhecimentos, e os problemas da prática 

profissional docente não são meramente instrumentos, mas comportam situações 

problemáticas, que requerem decisões num terreno de grande complexidade, 

incerteza, singularidade e de conflito de valores. E isso não é ensinado no curso de 
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Pedagogia. 

Sobre o saber pedagógico, de acordo com Tardif (2014), a relação dos 

docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão de 

conhecimento já constituída. Sua prática integra diferentes saberes, com os quais os 

corpos docentes mantêm diferentes relações. 

Podemos observar nas salas de aula que o professor desenvolve saberes 

específicos, de acordo com a turma que está atuando. Existem aqueles que só 

atuam com a Educação Infantil e se dedicam às atividades mais lúdicas. Outros, por 

sua vez, gostam de atuar no Ensino Fundamental, especializam-se em 

Alfabetização, ou, às vezes, dedicam-se às séries finais do Ensino Fundamental, 

acreditando na autonomia dos alunos e de seus saberes. No entanto, qualquer que 

seja sua prática, este professor terá que construir seus fazeres junto com o tipo de 

clientela que escolheu para a sua atuação. O professor construirá seu planejamento, 

seu plano anual e semanal, utilizando-se de metodologias que possam auxiliá-lo na 

composição destes fazeres. 

Nesse contexto, Pimenta (2012) afirma que o saber pedagógico é o saber que 

o professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta a sua ação 

docente. Ou seja, é o saber que possibilita ao professor interagir com seus alunos, 

na sala de aula e no contexto da escola onde atua. A prática docente é, 

simultaneamente, expressão deste saber pedagógico construído e fonte de seu 

desenvolvimento. 

Ainda para Pimenta (2012), ao considerar o professor como alguém que 

pensa seu trabalho e sobre seu trabalho, como aquele que constrói um saber e este 

saber constitui-se numa fase do desenvolvimento do conhecimento, ele organiza o 

conhecimento em formas preliminares, surgidas para atender às necessidades 

práticas imediatas. É isso que o professor faz em seu processo de trabalho. Ao se 

defrontar com problemas da sala de aula, que são tão complexos, lança mão dos 

conhecimentos que possui, de uma maneira original e, muitas vezes, criativas, 

elaborando sua própria forma de intervenção na sala de aula. 

Então, acreditamos que a prática pedagógica não esteja pautada só no 

conhecimento científico adquirido, mas nas situações enfrentadas por cada um 

dentro de sala de aula. É no dia a dia que o professor vai aprendendo a lidar com 

diversas situações, as quais, muitas vezes, não viu na sua formação. 
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1.4 AS ATUAIS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE 
PROFESSORES 

Atualmente, a política governamental da formação e valorização de 

professores está sendo estruturada nos diferentes níveis de ensino5 da Educação 

brasileira. O processo de ensino e aprendizagem vem sofrendo as consequências 

destas políticas, o que, infelizmente, mostra-se repercutir na qualidade de ensino e 

na formação de professores. Isso sem mencionarmos que a culpa pela má qualidade 

de ensino recai sempre sobre o professor. 

Iniciaremos com o Plano Nacional de Educação (PNE) sancionado pela Lei n. 

10.172, de 09 de janeiro de 2001, para os anos de 2001 a 2010, que deveria 

constituir uma política de Estado para o país, com objetivos e metas a serem 

alcançados naquele período (BRASIL, 2001a). Estes objetivos e metas estariam em 

consonância com as metas estabelecidas na Conferência Mundial de Educação para 

Todos, ocorrida em 1990. 

O PNE 2001/2010 (BRASIL, 2001a) previa que a valorização do professor 

deveria ocorrer por meio de uma política global de Magistério, o que implicava em 

uma simultaneidade de formação inicial, condições de trabalho, salário, carreira e 

formação continuada. Porém, algumas metas não foram totalmente cumpridas. 

Mas em 25 de junho de 2014, a Lei n. 13.005 aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE) de 2014-2024 (BRASIL, 2014), com objetivos e metas para o 

ensino em todos os níveis a serem executados nos próximos dez anos e trazendo 

dez diretrizes, destacando entre elas a erradicação do analfabetismo e a melhoria da 

qualidade da Educação, além da valorização dos profissionais da Educação, um dos 

maiores desafios das políticas educacionais. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei viva, a ser lida, revisitada e, 

principalmente, observada (BRASIL, 2001a; 2014). 

Para este trabalho de pesquisa focamos nas políticas dos governos Lula 

(2002-2010) e Dilma (2011-2016), de forma que, o governo Lula promoveu um 

conjunto de ações relacionadas à formação de professores, tais como: a Plataforma 

Freire; o Portal do Professor; o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR); a Lei do Piso Salarial da Carreira Docente e as 

                                                           

5 Entende-se por níveis de ensino: a Educação Básica (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) e a Educação Superior. 
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Diretrizes das Carreiras Docentes e deu continuidade à formação de professores a 

distância do governo Fernando Henrique Cardoso.  

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) é uma ferramenta que faz parte do Sistema Nacional de Formação de 

Professores, implementado no segundo mandato do governo Lula, sob a 

responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), com o objetivo principal de qualificar os professores de séries iniciais e 

incentivar a segunda licenciatura para os professores atuantes de outras disciplinas 

(BRASIL, 2009). Estas medidas foram elaboradas sob a forma do projeto de Lei n. 

6.755, de 29 de janeiro de 2009, e com a finalidade de incentivar a formação dos 

docentes para todas as etapas do Ensino Básico, Infantil e Médio. Os cursos 

ofertados pelo PARFOR, a seguir delimitados, destinam-se, exclusivamente, aos 

professores da rede pública de Educação Básica em exercício: 

a) 1º Licenciatura, para professores sem graduação. 

b) 2º Licenciatura, para professores licenciados que atuam fora da sua área 

de formação.  

c) 3º Formação pedagógica, para bacharéis sem Licenciatura, que atuam 

nos cursos profissionalizantes de escolas públicas (BRASIL, 2009). 

A meta do PARFOR foi de formar cerca de 500 mil professores sem 

Licenciatura, sendo que destas vagas, 52% foram destinadas a cursos presenciais e 

48% em cursos a distância. 

A responsabilidade pela formação dos professores em exercício é designada 

pelo PARFOR a uma rede de instituições públicas de Educação Superior, 

constituída por universidades federais e estaduais e por institutos federais de 

educação, que oferecem graduação e integram a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), com mais de 500 polos ativos em todo o estado e no Distrito Federal. 

O PARFOR oferece, ainda, cursos para professores de áreas especificas de 

Língua Portuguesa e Matemática: o pró-letramento para professores das séries 

iniciais do Ensino Fundamental e o Programa Gestar para professores dos anos 

finais do Ensino Fundamental. O plano visa também estender a formação 

continuada para as outras áreas no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

A Plataforma Freire e o Portal do Professor foram criados pelo MEC para os 

professores da Educação Básica pública, em exercício do Magistério, cursar 

licenciatura nas instituições públicas do Ensino Superior. 
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Sendo o programa uma homenagem ao educador Paulo Freire, que está a 

serviço do PARFOR, foi instituído para qualificar professores de todo Brasil, ou, 

ainda, atualizar os currículos dos docentes, sendo de fácil acesso ao professor. 

Encontram-se na plataforma do programa as informações sobre datas de cursos, 

instituições onde ocorrem e modalidades oferecidas. Os cursos disponíveis 

pertencem à modalidade a distância, modalidade presencial e também na 

semipresencial. A consulta de acesso aos cursos é possível via portal6. 

O Portal do Professor é um espaço virtual, com inúmeros recursos 

educacionais, para que os professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

possam compartilhar suas experiências. O portal disponibiliza sugestões de planos 

de aula, possibilita baixar mídias e obter notícias sobre educação. 

A Lei n. 11.738, de 16 de junho de 2008, regulamenta a alínea “e”, do inciso 

IIII, do caput do Art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 

instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério 

público da Educação Básica. 

Art. 2º – O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica será de R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível 
médio, na Modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. (BRASIL, 2008) 

Porém, em 2010, o piso salarial do profissional do Magistério foi fixado no 

valor de R$1.024,67 (Um mil, vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), 

devendo ser referência para os outros níveis da carreira docente.  

A Figura 1, a seguir, apresenta uma visão da evolução do piso nacional 

relativo ao quadro dos profissionais da educação que atuam como professores da 

Educação Básica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6  O acesso ao Portal é através do endereço eletrônico <http//:freire.capes.gov.br\previsão 
oferta\index>.  
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Figura 1 – Evolução do piso nacional do quadro de professores. 

 

Fonte: BRASIL (2016). 

Outro programa que podemos destacar é o PIBID, que surgiu em 2007 como 

uma política de aperfeiçoamento e de valorização da formação de professores para 

a Educação Básica. Segundo Bahia (2016), firma-se uma parceria entre Instituição 

de Ensino Superior (IES) e escolas públicas das Secretarias da Educação 

(municipais ou estaduais), para o desenvolvimento de projetos de iniciação à 

docência, propostos pelas licenciaturas das Instituições de Ensino Superior (IES), 

chamados de subprojetos.  

O programa tem como objetivos: incentivar a formação de docentes em nível 

superior para a Educação Básica; contribuir para a valorização do Magistério; elevar 

a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciaturas, 

promovendo a integração entre Educação Superior e Educação Básica; inserir os 

licenciados no cotidiano de escolas da rede pública da Educação, proporcionando-

lhes oportunidade de criação e participação de experiências metodológicas, 

tecnológicas e práticas docentes, de caráter inovador e interdisciplinar, que 

busquem superação de problemas identificados no processo de ensino- 

aprendizagem. Bahia (2016) considera, ainda, o PIBID como a ideia de uma 

residência pedagógica, fortalecendo e estreitando a relação entre a instituição 

formadora e a escola pública. 

Consideramos essas políticas como ações que, com certeza, contribuem ou 

irão contribuir para uma prática pedagógica mais efetiva no campo do aprendizado 

do professor. 
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Também citamos aqui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 

que foi instituído pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Educação, 

tendo como finalidade garantir a alfabetização plena de crianças com até 8 anos de 

idade em todo território brasileiro. O Pacto é norteado por quatro eixos de atuação: 

a) Formação continuada presencial para professores. 

b) Distribuição e aumento de materiais didáticos e pedagógicos voltados à 

alfabetização nas escolas. 

c) Realização de avaliações sistemáticas. 

d) Gestão, controle social e mobilização da sociedade e da comunidade 

escolar. 

O Pacto atende cerca de 360 mil professores alfabetizadores da Educação 

Básica, que atuam nas redes estaduais e municipais de ensino, com tutoria 

permanente e auxílio de 18 mil orientadores de estudo, capacitados em 36 

universidades públicas. Tem ainda o propósito de apoiar todos os professores que 

atuam no ciclo de alfabetização, incluindo os que atuam nas turmas multisseriadas e 

multietapa, a planejarem as aulas e usarem de modo articulado os materiais e as 

referências curriculares pedagógicas. 
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2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Este capítulo faz uma reflexão de um livro que tive7 a oportunidade de ler para 

meus alunos quando lecionava em uma sala de alfabetização: “O Menino que 

aprendeu a ver”, de autoria de Ruth Rocha, que narra a história de João buscando, a 

todo o momento, entender os sinais que encontrava expostos nos prédios e em 

cartazes, até o ponto de descobrir a leitura e passar a enxergar o mundo com outros 

olhos. 

Assim como João, muitas crianças iniciam na escola, principalmente as 

turmas de primeiro ano que começam a fase de alfabetização, sem entender como 

se dará este processo. Ainda com idade de 5 anos e meio, devido a escolarização 

de nove anos do Ensino Fundamental, atualmente, estas crianças ainda se 

encontram na fase de exploração e brincadeiras, de um processo mais lúdico, e 

entram numa sala de aula para o início da alfabetização.  

Verificamos que muitos professores acreditam que no primeiro ano não deve 

haver mais brincadeiras, mas, sim, atividades, para que as crianças possam, ao 

término do ano, ter avançado em suas hipóteses de leitura e escrita, processos dos 

quais serão cobradas na etapa seguinte.  

Consideramos uma transição muito difícil, pois a criança sai, muitas vezes, de 

uma pré-escola, onde observamos que este processo começa a se construir, ao 

longo do segundo semestre, onde se percebe certo entendimento e amadurecimento 

por parte do aluno. E, é muito gratificante quando percebemos que alguns, no 

decorrer do ano, já conseguem entender o processo de construção de escrita. 

Mas a alfabetização é um processo difícil, tanto para quem ensina, quanto 

para quem irá aprender. Ele exige certos conhecimentos e práticas, muito 

investimento e, inclusive, a continuação dos estudos – para aprofundamento dos 

temas de alfabetização e, em vista da complexidade do referido processo, nesta 

parte da abordagem trazemos um pouco do questionamento sobre os paradigmas 

da alfabetização, desde a cartilha até a psicogênese, e também destacamos os 

princípios e fundamentos sobre a Alfabetização e o Letramento. 

Para a construção desses temas, a reflexão é pautada em Soares (1999; 

2004), Mortatti (2000; 2006), Ferreiro (2001), Albuquerque (2007) e Kleiman (1995). 

                                                           

7 Neste ponto do trabalho faço uso da voz em primeira pessoa, pois, tento retratar uma experiência 
pela qual passei em determinado momento de minha trajetória profissional. 
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2.1 A MUDANÇA DE PARADIGMA SOBRE A ALFABETIZAÇÃO: DA CARTILHA 
À PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA  

Ai de mim, ai das crianças abandonadas na escuridão. 

(Graciliano Ramos) 

Buscamos, neste item, analisar e compreender como e onde se iniciaram as 

orientações e/ou metodologias sobre o processo de alfabetização ligado ao uso de 

cartilhas, além do impacto observado, em nosso contexto educacional, com a 

divulgação da psicogênese da língua escrita com seus fundamentos e contribuições, 

observando as mudanças que aconteceram, a partir daí, na concepção sobre como 

as crianças adquirem a base alfabética da escrita. 

Para o desenvolvimento das análises, procuramos subsídios nos trabalhos 

realizados por Mortatti (2000), o qual traz em suas pesquisas a trajetória histórica da 

cartilha; em Kleiman (1995); nos estudos de Ferreiro e Teberosky (1985) e também 

Weisz (2002), que apresenta sua pesquisa sobre a psicogênese da língua escrita – 

trabalho de suma importância e que contribuiu para a mudança nos rumos da 

alfabetização, possibilitando o entendimento da cultura escolar como um processo 

de construção de saberes e prática. 

É fato que, ao longo do tempo, a Educação vem passando por diferentes 

correntes e influências de diferentes estudiosos, pesquisadores e historiadores, os 

quais contribuíram com suas reflexões sobre o assunto.  

Na idade média, a alfabetização ocorria em casa, distanciava-se de uma 

atividade escolar. Porém, nos séculos XV e XVI, com o aparecimento das cartilhas e 

a criação da imprensa, houve uma maior necessidade de socialização da leitura e da 

escrita, dando origem a diferentes propostas.  

Com o ingresso das crianças na escola e nas creches, cada vez mais cedo, e 

o início no Ensino Fundamental aos 6 anos de idade, os conhecimentos produzidos, 

relativos à aprendizagem da leitura e da escrita, contribuíram para a que a 

alfabetização despertasse o interesse dos pedagogos e, por outro lado, a dificuldade 

encontrada na aquisição da leitura e da escrita atraíram a atenção de muitos 

pesquisadores, principalmente na área da Educação, que referenciam o assunto e 

tentam buscar respostas para este problema. 

De acordo com Kleiman (1995), o processo de alfabetização, na maioria das 

escolas públicas e privadas, desconsidera a relação que há entre a linguagem oral e 
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escrita, ou apenas destaca o que há de diferente entre estas duas habilidades. Uma 

prática escolar, vista desta forma, considera a aquisição da escrita como um 

processo individual e neutro, ou seja, independente das práticas contextuais de 

letramento, o aluno é submetido a uma demanda de atividades que requer como 

objetivo final a capacidade de ler, interpretar e escrever textos, muitas vezes, 

abstratos. A autora aponta ainda, que se considerarmos as semelhanças entre a 

linguagem oral e a escrita, isso permitirá pensar a aquisição da escrita como um 

processo que dá continuidade ao desenvolvimento linguístico da criança. 

A leitura do texto de Mortatti (2000) demonstra que o final do século XIX 

trouxe a necessidade da iniciação do processo de nacionalização do livro didático, 

adequado à realidade brasileira, que, até então, vinha de Portugal, tendo, porém, 

sua solidificação a partir da última década do século XIX e no primeiro decênio do 

século XX. 

Historicamente, os primeiros livros que tratavam da alfabetização, sobretudo 

as cartilhas, eram representativas das práticas e ideias pedagógicas, e se 

constituíram como a primeira via de acesso à cultura do impresso. 

As primeiras cartilhas brasileiras eram produzidas por professores 

fluminenses e paulistas, em que os métodos apresentados eram baseados em suas 

experiências didáticas, as quais eram de marcha sintética (processo de silabação e 

soletração).  

De acordo com Mortatti (2000), o ensino da leitura era feito com a 

apresentação das letras e seus nomes, apresentando certa ordem crescente de 

dificuldade. Depois, eram reunidas as letras em silabas e, com o conhecimento das 

famílias silábicas, ensinava-se a ler palavras formadas com estas silabas e letras e, 

por fim, ensinavam-se as frases isoladas. Quanto à escrita, restringia-se ao trabalho 

de caligrafia e o ensino da cópia, ditados e formação de frases, enfatizando a 

ortografia e o desenho correto das letras.  

Elucidamos, a seguir, alguns modelos das cartilhas da época: 

a) João de Barros (funcionava como a cartilha de ABC); 

b) Antônio de Castilho (método portuguez8 para o ensino de ler e escrever); 

c) João de Deus (cartilha maternal ou arte da leitura). 

                                                           

8 Grafia utilizada à época. 
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Figura 2 – Exemplo de paginação da cartilha da infância. 

 

2ª LIÇÃO 

vave  vi  vo  vu 

vevavo  vu  vi 

vo  vi  vave  vu 

vai  viu vou 

 

VOCÁBULOS 

vo-voa-vea-vô     ovo 

vi-vavo-voou-veu-va 

ui-vavi-vi-avi-u-va 

 

EXERCÍCIO 

vo-vó  viu  a  a-ve 

a  -vevi-ve e vo-a 

Eu vi a vi-ú-va 

vi-va a vo-vó 

vo-vô vê o  o-vo 

aa-vevo-a- va 

 

Fonte: CARTILHA (198?); Mortatti (2000, p. 3)9. 

Os métodos de alfabetização usados eram: Método Sintético, Método 

Analítico e Método Misto. 

No início do século XX, a marcha analítica, que era baseada no processo de 

palavração e sentenciação, eram inspiradas na Pedagogia norte-americana. 

Surge, a partir daí, uma nova concepção sobre a criança, que até então era 

tida como sincrética. Nesta fase, inicia-se a ideia de priorizar as habilidades visuais, 

auditivas e motoras do aluno. Este processo se consolida em 1915 com a publicação 

das instruções práticas para o ensino da leitura pelo Método Analítico-modelos de 

Lições, expedidas pela Diretoria Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo, 

passando a ser priorizado o conjunto de frases, relacionadas entre si por meio de 

nexos lógicos. A Figura 3 apresenta um modelo deste método. 

 

                                                           

9 Do Centro de Referência para Pesquisa Histórica em Educação UNESP Marilia (exemplo 1 da 
Página das Cartilhas da Infância, de T.A.B. Galhardo, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 189? p.11). 
Esse exemplo de paginação também é citado por Mortatti (2000, p. 3). 
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Figura 3 – Exemplo de paginação das instruções práticas 1. 

1ª Lição 
Eu vejo uma menina. 

Esta menina chama-se Maria. 

Maria tem uma boneca. 

A boneca está no colo de Maria. 

Maria esta beijando a boneca. 

Fonte: INSTRUÇÕES (1915, p. 7)10. 

E as cartilhas produzidas a partir deste momento buscavam se adequar, 

conforme exemplo apresentado na Figura 4, que representa este momento de 

adequação. 

Figura 4 – Exemplo de paginação das instruções práticas 2. 

 
1-Esta é a vaca do meu tio Carlos. 

2-Chama-se Rosada. 

3-Chama-se Rosada porque é vermelha. 

4-Rosada tem um lindo bezerro. 

5-O bezerro é também vermelho. 

6-Elle gosta muito de leite da Rosada. 

7-? Vocês também gostam de leite? 

8-Eu gosto muito de leite. 

9-gosto de leite quando tem nata. 

10-É da nata que se faz manteiga. 

11-É da nata que também se faz queijo. 

12-! Não mames todo o leite bezerrinho. 

13-Deixe um pouco de leite para a mamãe fazer manteiga. 

Fonte: Barreto (1907, p. 48)11. 

                                                           

10 Exemplo 2 – Página de Instruções Práticas para o Ensino da Leitura pelo Methodoanalytico – 
Modelo de Lições. São Paulo: Directoria Geral da Instrucção Pública,1915, p. 7. Fonte: Centro de 
Referência para Pesquisa Histórica em Educação (UNESP-Marilia). 

11 Exemplo 3 – Página da Cartilha Análytica, de Arnaldo de O. Barreto. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1907 p. 48. Também foi citada pela UNESP de Marília/SP no Centro de Referência para 
Pesquisa Histórica em Educação. 
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Nos anos de 1930, as cartilhas passaram a se basear nos métodos mistos e 

ecléticos (analítico sintético e vice e versa), porém, ainda se observava a função 

instrumental de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita (habilidades visuais, 

auditivas e motoras). E nesta época foi iniciada a produção dos manuais do 

professor, acompanhando as cartilhas e surgiu a ideia da necessidade de período 

preparatório.  

Outras tendências também passaram a dominar a educação, como exemplo, 

houve a Pedagogia Renovadora, que era centralizada no aluno, considerando-o 

como um ser ativo e curioso. Também se destaca, na época, a Escola Nova ou a 

chamada Escola Ativa, centrada também no aluno, que era formadora de atitudes e 

preocupava-se mais com a parte psicológica e menos com a social e pedagógica. 

Os métodos tradicionais de alfabetização eram um conjunto de princípios 

teóricos-procedimentais que organizavam o trabalho pedagógico em torno da 

alfabetização, centrado na transmissão de conhecimentos, numa sequência 

prédeterminada e fixa, que enfatizava a memorização e a repetição de fonemas, 

letras, sílabas e frases, tornando a Língua como um código a ser decifrado. 

Até os anos de 1980, os métodos para orientação de professores eram três – 

Método Sintético, Método Analítico e Método Misto ou Eclético (Analítico Sintético ou 

vice e versa) –, como já citado, que mais bem detalhados, a seguir, para ampliar a 

compreensão do tema. 

a) O Método Sintético partia da síntese, das partes para o todo, do simples 

para o completo, das unidades menores (fonemas, letras e sílabas) para 

unidades maiores (palavras, frases e textos), baseado no processo de 

composição. 

b) O Método Analítico tratava das análises do todo para as partes; do 

complexo para o simples; das unidades maiores (palavras, frases, texto) 

para as unidades menores (fonemas, letras e sílabas), privilegiando o 

processo de decomposição. 

c) O Método Misto ou Eclético (Analítico Sintético, ou vice e versa) era 

considerado mais rápido e eficiente, privilegiava os processos de síntese e 

análise. 

Organizamos a Figura 5 com uma síntese sobre os métodos. 
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Figura 5 – Síntese dos métodos.  

MÉTODO SINTÉTICO MÉTODO ANALÍTICO 
MÉTODO MISTO  

OU ECLÉTICO 

Parte da síntese das partes 
para o todo, do simples para o 
complexo, das unidades 
menores para as unidades 
maiores. 

Análise do todo para as partes, 
do complexo para o simples, das 
unidades maiores para as 
unidades menores. 

Era considerado um 
método mais rápido e 
eficiênte, privilegiava os 
processos de síntese e 
análise. 

Fonte: A autora (2016). 

Após a criação do Método da Palavração, que partia da unidade-palavra, 

foram criados os Métodos da Sentenciação e aqueles que partiam de contos e da 

experiencia infantil. As Figuras 6 e 7 apresentam os modelos de Cartilhas ABC e 

Maternal, respectivamente. 

Figura 6 – Modelo da cartilha de ABC. 

 

Fonte: CARTILHA ABC (1905?)12. 

                                                           

12 Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1956. [de autoria anônima], a 1ª edição dessas "Cartas de 
ABC" data de 1905. Há, entretanto, indícios de que esta publicação é a introdução do Livro da 
Infância de Augusto Emílio Zaluar, escritor português, radicado no Rio de Janeiro. As "Cartas de 
ABC" representam o método mais tradicional e antigo de alfabetização, conhecido como "Método 
Sintético": Apresenta primeiro as letras do alfabeto (maiúsculas e minúsculas; de imprensa e 
manuscritas), depois apresenta segmentos de um, dois e três caracteres, em ordem alfabética (a-é-i-
ó-u, ba-bé-bi-bó-bu, ai-ei-oi-ui, bai-bei-boi-bui, etc); e, por fim, palavras cujas sílabas são separadas 
por hífen (An-tão, A-na, An-dei, A-mar; Ben-to, Bri-tes, Bus-car, Ba-ter). 

http://1.bp.blogspot.com/-rrt0X6KKEMI/Tx8HrJq6q3I/AAAAAAAAKv0/i1KrPolqP7g/s1600/ABC+INFANCIA.jpg
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Figura 7 – Modelo da cartilha maternal. 

     

Fonte: DEUS/CEMAH (1977)13. 

Acreditamos que, salvo os recém-formados, a maioria dos professores 

passou pelo processo de alfabetização utilizando as cartilhas como o primeiro livro 

de leitura e são poucos os que conhecem o caminho pelo qual a alfabetização foi se 

transformando até os dias atuais. Elencamos aqui os quatro momentos em que 

Mortatti (2000) dividiu os processos de alfabetização:  

a) 1º Momento – a metodização do ensino da leitura em que foi utilizado o 

método da marcha sintética. 

b) 2º Momento – a institucionalização do método analítico. 

c) 3º Momento – a alfabetização sob medida. 

d) 4º Momento – alfabetização: construtivismo e desmetodização.  

A partir da década de 1960, acontece o retorno da escola tradicional, que 

apareceu com uma nomenclatura diferenciada, denominada “Tendência Formalista 

Moderna”. Porém, defensores da educação emancipadora, que tinham como 

precursor Paulo Freire, a exemplo de Anísio Teixeira, falavam da necessidade de 

um ensino voltado para a reflexão e para o papel libertário da escola.  
                                                           

13 De autoria de João de Deus. (Ilustrações de José Rui). Lisboa: Convergência, 1977. 
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E ainda, de acordo com Weisz (2002), as cartilhas trabalhavam com uma 

concepção de língua escrita como transcrição da fala, ou seja, uma suposição da 

escrita como espelho da língua que se fala. Seus textos eram construídos com a 

função de tornar clara (segundo o que supunham) a relação de transcrição. Em 

geral, tratavam de palavras-chave e famílias silábicas, usadas exaustivamente – e aí 

se encontravam coisas como “o bebê baba na babá”, “o boi bebe”, “Didi dá o dado a 

Dedé”. A função do material escrito numa cartilha era de apenas ajudar o aluno a 

desentranhar a regra de geração do sistema alfabético: que “b com o a = ba”, e por 

aí afora. 

A partir desse período, houve por parte das autoridades educacionais e 

pesquisadores um esforço de convencimento dos alfabetizadores, com a divulgação 

de publicações como artigos, teses, livros, vídeos, cartilhas, sugestões 

metodológicas, relatos de experiências bem-sucedidas e ações de formação 

continuada. Todo este esforço tentava garantir a institucionalização para a rede 

pública de ensino de certa apropriação do construtivismo. 

No âmbito dos questionamentos sobre os métodos de ensino e sobre as 

cartilhas de alfabetização, Ferreiro e Teberosky (1986; 1997) publicam um livro: “Os 

Sistemas da Escrita do Desenvolvimento da Criança”, que tinha em seus escritos a 

divulgação do pensamento construtivista e interacionista sobre a alfabetização. Os 

resultados das pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro 

ocasionaram grande reviravolta no processo de alfabetização.  

Assim, para a autora, nenhuma prática pedagógica poderia ser considerada 

neutra, uma vez que, todas estão apoiadas em certo modo de conceber o processo 

de aprendizagem e o objeto desta aprendizagem. São provavelmente estas práticas 

(mais do que os métodos em si) que têm as estratégias mais duráveis em longo 

prazo, no domínio da língua escrita, assim como todos os outros. Conforme se 

coloca a relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, e conforme se 

caracteriza ambos, certas práticas surgem como “normais” ou como “aberrantes”. É 

aqui que a reflexão sobre a alfabetização necessita se apoiar em uma análise 

epistemológica, como nos apresenta Ferreiro (2001). 

Preocupadas com o fracasso escolar de inúmeras crianças no processo de 

alfabetização, Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) efetuaram pesquisas com 

base na teoria de Jean Piaget. Realizaram uma reflexão epistemológica por meio da 

qual passaram a compreender a aprendizagem do sistema de escrita. A partir das 
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pesquisas por elas elaboradas foi possível, então, conhecer as interpretações que 

as crianças davam à escrita, mesmo antes de aprender a ler e a escrever 

convencionalmente. 

A teoria formulada por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) não se 

constitui em um método, mas, sim, em uma reflexão epistemológica, na qual se 

categorizam as respostas das crianças em níveis de evolução. 

A psicogênese traz pelo menos três ideias simples e fundamentais para a 

prática da alfabetização: 

a) Entrada e saída de informação extraescolar na sala de aula. 

b) As crianças podem escrever, de acordo com suas hipóteses. O professor 

deixa de ser o único que sabe ler e escrever. 

c) A prática escolar, a respeito da representação escrita da linguagem, 

propicia que as crianças que ainda não estão alfabetizadas possam 

contribuir na própria alfabetização e na dos seus companheiros. 

Essas pesquisas influenciaram também programas estaduais de 

alfabetização, assim como os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

O construtivismo foi visto como um processo de salvação para a 

alfabetização, porém, na medida em que era utilizado nas escolas, percebeu-se que 

o mesmo não tinha uma fórmula mágica e muito menos uma fundamentação teórica 

para se sustentar. E muitos professores viram-no como uma tendência que os 

deixavam mais livres em relação ao processo de alfabetização.  

Além disso, observou-se também que seu entendimento foi equivocado, haja 

vista que, como o ponto de partida do construtivismo era baseado no próprio sujeito, 

algumas escolas se desfizeram de todo o material didático que tinham construído, 

apostando nas novas tendências, mas o que se presenciou foi o abandono do aluno 

que, sem orientação pedagógica do professor, pela preocupação da inserção de 

uma prática sem um estudo organizado e de qualidade, culminou com uma 

dificuldade dos alunos nas séries/anos seguintes.  

Mas, apesar das críticas recebidas e dos descréditos de alguns professores, o 

construtivismo trouxe contribuições importantes para o entendimento do processo de 

alfabetização e da construção da linguagem. 

Na perspectiva do construtivismo a criança constrói seu conhecimento de 

acordo com seu desenvolvimento cognitivo, podendo ser aplicado de forma 
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individual ou coletiva. A ideia é de trabalhar com o conhecimento que a criança traz 

para a escola, unindo a língua falada, escrita e a leitura em um único processo, e 

podendo ser aplicado a qualquer criança. 

Nossa prática tem mostrado que, apesar das mudanças ocorridas ao longo 

dos anos, encontramos professores que aplicam em seu contexto escolar métodos 

convencionais de alfabetização, relutando contra as novas práticas de ensino. 

Fazer com que este professor reflita sobre sua prática é tarefa difícil, pois o 

meio, às vezes, o leva a acreditar nessas propostas, e muitos professores recém-

formados ainda são inseguros e acabam influenciados por professores que não 

acreditam nas mudanças e se acomodam em práticas convencionais que 

conseguem dominar. Contextualizar as situações de aprendizagem, para que os 

alunos se preocupem como escrever, pressupõe ao professor conhecer as 

diferentes hipóteses pelas quais a criança passa, até tornar-se alfabético. 

2.2 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Segundo Albuquerque (2007), definir o termo “alfabetização” parece ser algo 

desnecessário, haja vista que se trata de um conceito conhecido e familiar. Em 

1958, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. 

(UNESCO) definia como alfabetizada uma pessoa capaz de ler e escrever um 

enunciado simples relacionado à sua vida diária. Mas vinte anos depois, foi sugerido 

pela própria UNESCO o conceito de “alfabetismo funcional”, sendo esta 

classificação denominada pelas pessoas capazes de utilizar a leitura e a escrita, 

fazendo frente às demandas de seu contexto social e utilizar estas habilidades para 

continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida.  

Quando tratamos de alfabetização não podemos esquecer-nos de versar 

sobre letramento e analfabetismo funcional. Este termo, no entanto, vem sofrendo 

revisões significativas, devido aos reflexos dos avanços no atendimento escolar de 

massa. 

Seguindo a trajetória dos países desenvolvidos, no final do século XX, os 

povos tinham como meta o conhecimento da língua escrita, como verdadeira 

condição para a sobrevivência e a conquista da cidadania. Foram, então, no 

contexto das grandes transformações socioculturais, políticas, econômicas e 

tecnológicas que surgiu o termo “letramento”. Atualmente, as questões que vêm 
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sendo discutidas, no contexto escolar, não estão mais relacionadas ao saber ler e 

escrever, mas, sim, a respeito do que fazem com estas habilidades e, assim, a 

preocupação com o analfabetismo, principalmente nos países mais pobres, como o 

Brasil, se dá devido à incapacidade do uso da leitura e da escrita no contexto social. 

Segundo Soares (2004), os conceitos de alfabetização e letramento se 

mesclam no Brasil, por isso os censos demográficos, ao longo das décadas, 

permitiram identificar uma longa progressão deste conceito. Ou seja, até o Censo de 

1940, alfabetizado era aquela pessoa que saberia ler e escrever o próprio nome. 

Após o Censo de 1950, o conceito de alfabetização passou a ser visto pela 

capacidade de ler e escrever um bilhete simples, exercendo uma prática de leitura e 

escrita, ainda que bastante trivial. 

Porém, nos anos de 1980, com as contribuições dos estudos sobre a 

psicogênese, as hipóteses sobre a natureza da aquisição da leitura e da escrita e, 

ainda, o termo alfabetização foram ampliados como sendo processos ativos, por 

meio dos quais a criança constrói e reconstrói hipóteses sobre a natureza e o 

funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. 

Com o surgimento dos termos letramento e alfabetização (ou alfabetismo) 

funcional, muitos pesquisadores passaram a preferir distinguir alfabetização e 

letramento, usando o termo alfabetização para designar o aprendizado inicial da 

leitura e da escrita e do funcionamento do sistema da escrita, e o termo letramento, 

em alguns casos, alfabetismo funcional, para designar os usos (e as competências 

de uso) da língua escrita. 

O termo alfabetização sempre foi entendido de uma forma restrita como 

aprendizagem do sistema de escrita, para que os alunos entendam a importância do 

ensino que estão recebendo, como sendo útil e necessário em seu cotidiano. Soares 

(1999, p. 6), em suas pesquisas, constatou que “[...] a palavra letramento ainda não 

está dicionarizada porque foi introduzida muito recentemente na Língua 

Portuguesa”.  

Dissociar alfabetização do letramento é um equívoco, pois, no quadro das 

atuais concepções, linguísticas e psicolinguísticas, de leitura e escrita, a entrada da 

criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre, 

simultaneamente, por estes dois processos: pela aquisição do sistema convencional 

da escrita (a alfabetização) e pelo desenvolvimento de habilidades de uso deste 

sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvam a 
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língua escrita – o letramento. 

O termo letramento aparece na segunda metade dos anos de 1980 e sua 

tradução se faz na busca de ampliar o conceito de alfabetização, chamando a 

atenção, não apenas para o domínio da tecnologia de ler e escrever (codificar e 

decodificar), mas também para os usos destas habilidades em práticas sociais, em 

que, escrever e ler são necessários. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documento referência do 

MEC para a Educação, o termo letramento é definido como:  

O produto da participação em práticas sociais que usam a escrita 
como sistema simbólico e tecnologia. São Práticas discursivas que 
precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que, às vezes, 
não envolvam as atividades especificas de ler ou escrever. (BRASIL, 
1997) 

Ampliando o conceito de alfabetização, o letramento é visto como um 

conjunto de práticas que denota a capacidade de usar diferentes materiais escritos. 

Porém, há teóricos que defendem a utilização de um único termo e, no caso, 

alfabetização, pois neste estaria compreendido também o termo letramento. No 

entanto, há no Brasil pesquisadores que defendem a conservação da especificidade 

de ambos os conceitos. 

Numa concepção atual, independentemente do método utilizado, acredita-se 

que a alfabetização não deva preceder o letramento. Ou seja, o aprender a ler e a 

escrever, como decodificação do sistema alfabético, deve ocorrer simultaneamente 

ao desenvolvimento de habilidades textuais, de leitura e da escrita, ao convívio com 

diferentes tipos textuais e a compreensão das funções da escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985).  

Para Soares (2004), é imperioso mantermos as especificidades desses dois 

fenômenos, mesmo que a relação entre alfabetização e letramento seja inegável, 

pois, embora designem processos interdependentes, indissociáveis e simultâneos, 

são processos de naturezas diferentes, envolvendo conhecimentos, habilidades e 

competências específicas, que implicam formas de aprendizagem diferenciadas e, 

consequentemente, procedimentos diferenciados de ensino. 

Alfabetização, na visão da autora, está atrelada à aquisição do sistema 

alfabético por meio da consciência fonológica e fonêmica, além da identificação das 

relações fonema-grafema; habilidades de codificação e decodificação da língua 
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escrita; e conhecimento e reconhecimento das formas sonoras da fala para a forma 

gráfica. Por sua vez, letramento relaciona-se ao exercício efetivo e competente do 

sistema de escrita por meio da imersão das crianças na cultura escrita, participação 

em experiências variadas com leitura e escrita, e no conhecimento e interação com 

diferentes tipos de gêneros de materiais escritos. A condição do sujeito letrado 

constrói-se nas experiências culturais, com práticas de leitura e escrita que a pessoa 

tem oportunidade de vivenciar.  

Adquirir o código (língua) é muito importante no desenvolvimento cognitivo do 

aluno, mas, apenas isso, seria reduzir todo conhecimento que ele traz consigo em 

quase nada. A divisão entre o que o professor ensina e o que o aluno aprende deixa 

de ter motivos para a sua existência, já que o saber é algo construído em conjunto, 

ou seja, professores e alunos constroem juntos os conhecimentos. Percebemos na 

prática escolar que nossos alunos chegam à escola com algumas hipóteses de 

leitura e escrita (como de rótulos, letreiros etc.), porém, na escola, ele adquire o 

código linguístico e passa a tornar o seu letramento algo concreto – primeiro o aluno 

aprende a ler o mundo e depois as palavras. 

Julgamos que seja preciso unir o ensino da sala de aula com a realidade do 

aluno, o professor precisa conhecer seus alunos, para pensar em estratégias que 

favoreçam a sua prática. Atividades distantes da realidade das crianças podem 

provocar a sensação de falta de compreensão do que está sendo estudado. Por 

isso, parece ser necessária a compreensão do professor na reflexão de sua prática. 

Letrar significa dar sentido, explicar, ir além, criar situações relacionadas à realidade 

do aluno, para que este descubra novos mundos. 

Portanto, mais importante que decodificar símbolos, é preciso compreender a 

funcionalidade da língua em representações oral e escrita, pois, desta forma, o aluno 

poderá exercer sua cidadania, agindo de forma autônoma e crítica de lidar com o 

mundo. 

Nós, professores, devemos nos aprimorar e descobrir novas técnicas de 

ensino aprendizagem, para ampliarmos nossos conhecimentos e colocá-los em 

prática, visto que, a alfabetização não possui uma receita pronta em relação aos 

métodos, pois a forma de aprendizagem de uma criança pode ser diferente da outra. 

Faz-se necessária a utilização de um método, porém, não podemos definir um como 

o melhor, ou mesmo único, uma vez que, um pode ser bom para a aprendizagem de 

uma criança e pode ser ruim para a outra. 
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No entanto, muitos professores não possuem conhecimentos sobre os 

princípios metodológicos e nem sequer se aprofundam em estudos e formação 

continuada. Tendem a achar que o que é bom para um aluno, pode ser bom para 

todos, e acabam contribuindo para uma deficitária construção no processo de 

alfabetização inicial. 

Acreditamos que seja importante ressaltar o compromisso e a 

conscientização do professor na escolha do método de alfabetização, optando 

sempre por um que faça sentido para a criança, mostrando a importância do ato de 

ler e escrever dentro da realidade dos alunos, sendo de grande importância o papel 

do professor-alfabetizador. 

Alfabetizar em situações de letramento pressupõe que o papel do professor 

seja o de entender o processo pelo qual a criança está passando no momento em 

que se propõe a alfabetizá-la. Além disso, deverá conhecer os saberes dos alunos, 

seus interesses e necessidades. E, nesta concepção de alfabetização, as situações 

de aprendizagem precisam ser contextualizadas, fazer parte da realidade do aluno, 

do seu cotidiano. 

O professor, além de educador, é transmissor de conhecimento, devendo 

atuar simultaneamente como mediador. Ou seja, o professor deve se colocar como 

ponte entre o aluno e o conhecimento, para que desta forma ele (o aluno) aprenda a 

“pensar” e a questionar por si mesmo e não mais receba passivamente as 

informações como se fosse um depósito do educador. 
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3 O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 

Para Gatti (2013; 2014) os estudos do cotidiano escolar, sob várias 

inspirações, têm tido um papel interessante no campo da pesquisa em Educação. 

Tenta-se evidenciar o que marca presença neste cotidiano, mostrando não só o 

rotineiro, mas os conflitos, as alternativas trilhadas, as simbologias criadas, as 

linguagens e os conflitos de lógicas, estas construídas em condições sociais 

díspares, longe da lógica pelo saber escolar instituída.  

Iniciamos este capítulo com Gatti (2013; 2014), pois a autora traz questões 

que a todo o momento são evidenciadas nas escolas. A pesquisa aqui realizada está 

voltada para a observação das práticas dos professores iniciantes, em relação à 

alfabetização, porém, não podemos fechar os olhos para a rotina que envolve o 

cotidiano escolar e que influencia todo o trabalho do professor iniciante, esteja ele na 

alfabetização, ou em qualquer outra situação escolar. 

A pesquisa é de cunho qualitativo e propõe uma integração de dados obtida 

pelas pesquisas bibliográficas e de campo (questionários e entrevistas). Nas 

entrevistas realizadas, procuramos deixar delimitado qual o assunto que iríamos 

tratar.  Assim, os sujeitos entrevistados tiveram mais segurança diante desta ação. E 

que o tema escolhido já fazia parte das práticas profissionais de cada um deles. 

Podemos afirmar que essa postura foi notada na realização das entrevistas 

com todos os sujeitos selecionados, em que a preocupação em relatar as questões 

de forma adequada, na tentativa de estreitar os laços entre entrevistador e 

entrevistado, foi uma condição percebida. 

3.1 A METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO: OS INSTRUMENTOS PARA COLETA 
E ANÁLISE DE DADOS 

 Apresentamos, aqui, a construção da investigação, centrada nas práticas 

docentes dos professores que atuam nas salas de alfabetização. A inquietação em 

observar suas práticas, como já relatado na introdução, nos direcionou a vários 

questionamentos, os quais se tornaram necessários para a busca e realização desta 

pesquisa.  

A organização envolveu a pesquisa bibliográfica, com revisão da literatura, e 

a coleta de dados, com a integração das análises. 
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Os instrumentos para a coleta de dados foram: a aplicação de um 

questionário com perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE 1) e a realização de 

entrevistas com roteiro semiestruturado (APÊNDICE 2). O questionário abordou o 

perfil socioeconômico dos sujeitos e a entrevista teve como foco a formação inicial e 

a prática alfabetizadora.  

Assim, o presente trabalho está pautado pela análise dos elementos acima 

mencionados e, portanto, pelo desenvolvimento de uma análise qualitativa, 

objetivando através do diálogo conhecer as vivências e as experiências dos 

profissionais, compreendendo a construção de identidade das professoras 

entrevistadas. 

De acordo com Chizzotti (2003, p. 28), o termo qualitativo implica uma “[...] 

partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para 

extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis a uma atenção sensível”.  

Na pesquisa de campo, quando se propõe fazer um trabalho de caráter 

científico, teoria, método e técnica aparecem como elementos fundamentais na 

construção do conhecimento científico. É muito difícil para todo pesquisador 

escolher uma técnica para poder trabalhar, pois esta terá que ser seguida até o final 

de sua pesquisa. Muitas vezes, para ajustarmos a pergunta do problema de 

investigação, mudamos de técnica e devemos estar preparados para estas 

alterações. Portanto, temos que entender que a clareza em relação ao problema da 

pesquisa torna-se fundamental. 

A opção pela entrevista semiestruturada foi pensada a partir da possibilidade 

da coleta de dados acontecerem mediante um diálogo. As professoras entrevistadas 

foram deixadas livres para expressarem, sem preocupações, suas opiniões e 

relatarem sobre suas práticas. Houve interação estabelecida na circunstância da 

entrevista, entre o sujeito e a pesquisadora, na busca de tornar pontual a fluidez do 

processo.  

As professoras entrevistadas foram previamente informadas sobre os 

objetivos do estudo, contribuindo para que concordassem que as informações 

fornecidas seriam utilizadas exclusivamente para fins da pesquisa, respeitando o 

anonimato das entrevistadas e o sigilo das informações obtidas junto às 

participantes. As entrevistas ocorreram em espaços indicados pelas professoras, em 

dias e horários distintos, priorizando espaços que garantissem segurança e que as 
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deixassem à vontade. Ressaltamos, também, que a gravação e a transcrição de 

todas as entrevistas ocorreram de acordo com a autorização prévia dos sujeitos. 

A busca pelas opiniões e percepções das professoras entrevistadas, sobre os 

elementos apontados nas entrevistas pôde qualificar a investigação. Para Gatti 

(2009), a Educação vem se constituindo como um campo de conhecimento e de 

pesquisa que ainda busca seu espaço, se constrói e reconstrói na história, um 

campo sempre em mutação, que não se pode analisar numa perspectiva unicista, na 

perspectiva de ajuste a um só paradigma. 

O trabalho de campo foi realizado com cinco professoras, que atuam 

diretamente com as turmas do ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano), de cinco escolas 

da rede pública municipal de Santo André. A seleção foi a partir dos seguintes 

critérios: professoras que atuavam no máximo há dois anos em sala de 

alfabetização e recém-formadas no curso de Pedagogia. Todas assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 3). 

3.2 O MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ14 

A fim de contextualizarmos o local de trabalho das professoras que 

participaram da pesquisa, destacamos, a seguir, um breve relato sobre a região de 

Santo André. 

O município de Santo André está inserido na região do Grande ABC paulista, 

que é composto por sete municípios: Santo André, São Caetano do Sul, São 

Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Situa-

se a uma altitude média de 760 m acima do nível do mar. Seu relevo bastante 

acidentado nas regiões mais afastadas do centro proporciona um belo espetáculo 

aos olhos dos ecoturistas. Está também inserido na região dos Planaltos e Serras do 

Atlântico Leste-Sudeste, possuindo áreas territoriais próximas a Serra do Mar. 

Devido a este fator, alguns pontos do município atingem mais de 1.200 m de 

altitude. 

Grande parte da população do município descende de imigrantes italianos, 

espanhóis, portugueses, japoneses e alemães com formações de origens 

                                                           

14 Fonte de pesquisa das informações constantes neste item: 

SANTO ANDRÉ. Dados históricos. Santo André (SP): PMSA, mar. 2013.  
Disponível em: <http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/cidade-de-santo-andre/historia#>; 
<www.santoandre.sp.gov.br>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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portuguesa, indígena e africana. O nome do município remonta a antiga vila de 

Santo André da Borda do Campo, que existiu na região do Grande ABC. Esta vila foi 

fundada por João Ramalho, que se uniu à índia Bartira, filha do Cacique Tibiriçá, da 

tribo dos Guaianazes. Em 8 de abril de 1553, o seu pedido de transformar a região 

em que vivia em vila foi atendido pelo governador Tomé de Souza. O nome “Santo 

André” só ressurgiu no ano de 1910, com a criação de um distrito às margens da 

São Paulo Railway ou Estrada de Ferro Santos Jundiaí. 

O Distrito de Santo André abrigava na década dos anos de 1930 várias 

indústrias importantes. Possuía a estação de São Bernardo, por onde era 

transportada grande parte dos produtos produzidos na região e tinha entre seus 

moradores vários políticos influentes. Por volta de 1990, a produção industrial 

desacelerou, com os incentivos fiscais voltados para outras áreas do estado de São 

Paulo, além das dificuldades de transporte e o custo da mão de obra e, assim, o 

ABC, em especial Santo André, perdeu várias indústrias. 

Atualmente, observamos um aumento de atividades nos setores de serviços e 

comércio em Santo André, porém, o setor público e a sociedade realizam um grande 

esforço para a manutenção das indústrias existentes. Esta rede atende crianças da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A 

Figura 8 apresenta o paço municipal de Santo André e, a Figura 8, a seguir, o mapa 

da cidade. 

Figura 8 – Vista do Paço Municipal de Santo André. 

 

Fonte: Santo André (2014). 
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Figura 9 – Mapa de Santo André 

 

Fonte: Santo André (2014). 

A Secretaria de Educação é o órgão responsável pelo planejamento e pela 

execução de políticas públicas educacionais do município. Estas políticas estão 

orientadas pelas diretrizes próprias de uma cidade educadora: qualidade social da 

educação, valorização dos profissionais da Educação, gestão democrática da 

Educação, democratização do acesso e condições de permanência.  

O movimento de Cidades Educadoras teve início em 1990, no primeiro 

Congresso de Cidades Educadoras, na Espanha, quando vários municípios 

decidiram unir-se para trabalharem em projetos e atividades, a fim de melhorar a 

vida de seus habitantes. Porém, apenas em 1994, no II Congresso Internacional das 

Cidades Educadoras, realizado na Itália, foi oficializada a criação da Associação 

Internacional das Cidades Educadoras (AICE). 

Santo André associou-se à AICE em 2006 e, em 2015, levou para o Encontro 

Latino Americano de Cidades Educadoras, que aconteceu na Argentina, a 

experiência vivida com as crianças da Rede Municipal de Ensino no Plano Plurianual 

Criança (PPA), o que a elegeu representante deste segmento. O ponto central da 

pasta da Secretaria da Educação é o direito do cidadão à Educação Infantil e ao 

Ensino Fundamental de qualidade. 

A Rede Municipal de Ensino é composta por 32 creches, 52 escolas tipo 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) e 5 Centros 

Públicos de Formação Profissional (CPFPs).  
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A estrutura da Secretaria de Educação comporta o Departamento de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (DEIF) como grande articulador, mantendo 

quatro gerências: Gerência de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Gerência do 

Ensino Fundamental, Gerência da Educação Especial e Gestão Democrática. A 

educação municipal foi regulamentada por meio da Lei Municipal n. 6.235, de 28 de 

agosto de 1986 e, após a LDBEN-9.394/96, a referida legislação sofreu alterações. 

Atualmente, Santo André está passando por momentos de reflexão com as 

discussões do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 25 de junho de 

2014, sob a Lei n. 13.005, que estabelece as metas e estratégias para a Educação 

em âmbito nacional, estadual e municipal, cabendo a cada um de seus entes 

federados a adequação, ou a elaboração de planos para a próxima década e, 

consequentemente, melhoria da Educação nas três esferas. Esta estratégia pauta o 

percurso de construção do Plano Municipal de Educação (PME), garantindo ampla 

margem de discussão, levantando propostas e proposições para a construção de 

uma política educacional de qualidade para o município. 

3.3 DOS DADOS COLETADOS E ANÁLISES  

Para Szymanski (2010), a situação de entrevista é um momento de encontro 

entre duas pessoas, com diferentes histórias, experiências e expectativas, bem 

como com diferentes disposições afetivas. Concordamos plenamente que a 

entrevista seja um momento muito delicado, e difícil de acontecer, pois, quando 

entrevistamos pessoas, principalmente na situação de pesquisa, muitas apresentam 

dificuldades de relatar suas experiências no primeiro momento.  

A entrevista favoreceu o diálogo, levando as professoras a refletirem sobre 

suas funções, revelando a identidade de cada uma, suas histórias de vida, através 

de suas narrativas. 

Quando as professoras foram convidadas para esta pesquisa, por conta dos 

critérios já relatados, notamos um grande compromisso por parte das entrevistadas, 

contudo, demonstraram desde o início, a preocupação com suas respostas e de 

como seriam utilizadas. Foi necessário tranquilizá-las, levando-as à percepção de 

que tinham muito a contribuir, e que a entrevista seria uma conversa sobre sua vida 

profissional, e que geraria dados a serem utilizados apenas para fim desta pesquisa, 

de forma que o anonimato das entrevistas e o sigilo das informações estariam 
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garantidos. 

Além da aplicação do questionário, foi observado o caráter de interação 

estabelecido nas circunstâncias das entrevistas, entre o sujeito e o pesquisador, que 

se deu de forma pontual, ao alcance da autenticidade. Tanto o questionário, quanto 

o roteiro para as entrevistas, foram compostos por palavras com significados que 

partiram da experiência de cada sujeito, trazendo a visão de mundo e as 

concepções dos indivíduos pesquisados. 

A análise dos dados obtidos nas entrevistas realizadas foi organizada 

criteriosamente, de modo a garantir relação na busca de tendências e padrões 

relevantes. As decisões e escolhas decorrentes deste processo foram pautadas nos 

princípios teóricos de estudos desta pesquisa.  

Com a finalidade de organizar os dados obtidos na pesquisa foram utilizados 

os seguintes procedimentos, sugeridos por André (2014): delimitar progressivamente 

o foco do estudo; formular questões analíticas; aprofundar a revisão da literatura; 

testar ideias junto aos sujeitos; usar extensivamente comentários, observações e 

especulações ao longo da coleta. Estes procedimentos de análises se deram da 

seguinte forma: 

a) As entrevistas foram transcritas na íntegra. 

b) Foram feitas leituras das entrevistas, buscando organizar os dados nas 

categorias previamente definidas, para que respondessem aos objetos de 

trabalho. 

c) As falas foram recortadas e agrupadas de acordo com cada tema. 

d) Após a organização dos dados, ao período de formação e/ou atuação das 

entrevistas, possíveis subtemas foram identificados e reagrupados. 

A primeira etapa da construção de análise dos dados consistiu na tabulação 

das questões do questionário respondido pelas cinco professoras participantes 

(APÊNDICE 4). A segunda etapa consistiu na realização das entrevistas, que foram 

gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas (a transcrição das entrevistas 

encontra-se no APÊNDICE 5). 

3.3.1 O perfil dos sujeitos da pesquisa  

Conforme a tabulação realizada, as cinco professoras, que são representadas 

por S1, S2, S3, S4 e S5, informaram idade entre 20 e 39 anos. Ao compararmos a 
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atuação na docência, identificamos que a maioria estava atuando como professora 

há pelo menos dois anos na rede Municipal de Santo André. 

Entre as professoras entrevistadas, apenas uma informou ter nascido fora da 

região do ABC, sendo esta, natural do estado da Bahia (S4). Tivemos ainda, uma 

professora, do Município de Santo André (S1) e três do município de São Bernardo 

do Campo (S2, S3 e S5). 

Observamos que em relação ao estado civil das professoras, duas eram 

casadas (S1 e S4), uma divorciada (S2); uma que vivia com o companheiro (S3) e 

uma solteira (S5). Em relação à quantidade de filhos, notamos um número reduzido, 

conforme pudemos constatar pela Questão 6. 

Das cinco professoras entrevistadas, quatro consideram-se de cor branca e 

uma de cor parda. Na questão referente à moradia, duas moram com o marido e os 

filhos (S1 e S4), uma declarou morar sozinha (S2), uma declarou morar com o 

companheiro (S3) e uma com os pais (S5). A respeito da renda própria, a maioria 

declarou um total de 3 a 4 salários mínimos e, como renda familiar, declararam entre 

5 a 6 salários mínimos. 

Na questão de moradia, três professoras declararam morar em casa própria, 

uma em moradia cedida e uma de aluguel. Todas declararam possuir computadores, 

conectados à internet.  

Quanto à escolaridade dos pais, as respostas foram: para duas, os pais 

concluíram o Ensino Médio (S1 e S2); duas entrevistadas (S3), relatam a formação 

da mãe nas séries iniciais do Ensino Fundamental, dizendo desconhecer a formação 

do pai; e (S4) também relata a formação dos pais nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental; e a última entrevistada (S5) relata a formação da mãe no Ensino 

Fundamental completo e do pai no Ensino Médio completo. Com estes relatos, 

observamos que o nível de estudo dos familiares das entrevistadas teve seus pilares 

na Educação Básica. 

Tivemos cinco questões (12 a 16) que abordaram a formação acadêmica de 

cada sujeito. Observando a Questão16, especificamente, podemos dizer que, estas 

professoras são novas na profissão, uma vez que, este cenário nos mostra que: uma 

delas (S4) terminou o curso de Licenciatura em Pedagogia em 2013, seguida por S2 

que concluiu em 2014, e S5 licenciada em 2015 e outras duas (S1 e S3) no ano de 

2016. As professoras estudaram em rede pública, sendo que uma delas (S1) já 

havia concluído o curso de Magistério. As entrevistadas, também sinalizaram, que 
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até o momento da entrevista só haviam cursado uma graduação.  

Em relação aos cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, 

apenas uma (S1) respondeu que ainda não havia realizado nenhum. As demais (S2, 

S3, S4 e S5) responderam já terem participado de cursos de capacitação oferecidos 

pela Secretaria de Educação. 

O agrupamento das respostas das entrevistas, por questão, é apresentado no 

APÊNDICE 615.  

3.3.2 Análise das respostas e definição das categorias 

Segundo Franco (2003), toda análise de conteúdo implica comparações. O 

tipo de comparação é ditado pela competência do investigador, no que diz respeito 

ao seu maior ou menor conhecimento acerca de diferentes abordagens teóricas. 

O longo processo de definição de categorias, na maioria dos casos, implica 

constantes idas e vindas da teoria ao material de análise, do material de análise à 

teoria e pressupõe a elaboração de várias versões do sistema categórico. As 

primeiras categorias, quase sempre aproximativas, acabam sendo lapidadas e 

enriquecidas para dar origem à versão final, mais completa e mais satisfatória 

(FRANCO, 2003). 

No presente estudo, os dados levantados por meio das entrevistas foram 

categorizados dentro dos temas abordados, ou seja, buscou-se o que havia de 

comum entre as respostas das entrevistadas.  

A partir desse entendimento, foi possível apresentar inferências e 

interpretações, seguindo o objetivo proposto com a base teórica levantada por meio 

da pesquisa bibliográfica e do que foi coletado nas entrevistas e no questionário, que 

resultou nas análises a seguir enunciadas. 

 

 

 

                                                           

15  As transcrições de forma integral das respostas fornecidas pelas entrevistadas podem ser 
observadas na Seção de APÊNDICES, no APENDICE 5 – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS. 

A pesquisadora realizou pequenas inferências nos discursos (anotações grafadas entre parênteses), 
para garantir a legibilidade e entendimento do texto, porém, sem alterar ou comprometer o conteúdo 
e teor das respostas fornecidas pelas entrevistadas. 
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 Questão 1 – “Porque decidiu ser professor(a)? Alguém influenciou 
(família, amigos, professores que teve)? Sofreu algum tipo de crítica 
ou preconceito por ter escolhido a docência?”  

Ao analisarmos as respostas da Questão 1, onde nos referimos sobre a 

escolha da profissão, podemos observar que S1, S3 e S5 relatam que optaram pela 

profissão docente por influência dos professores que tiveram no decorrer de sua 

formação nos cursos que fizeram. Quando estamos na faculdade, buscamos por 

posturas profissionais de professores na construção de nossa identidade, através de 

relatos de sua prática de sala de aula, ou experiências que vão compartilhando ao 

longo do curso. Esta entrevista também pode mostrar a influência da família em dois 

relatos: S2 e S4. Como se pode perceber emergem duas concepções sobre a 

escolha da profissão: a primeira influência de outros professores e, a segunda, a 

família, enquanto apoio na escolha da carreira. 

Para Pimenta (2012), quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, 

já têm saberes sobre o que é ser professor: os saberes da sua experiência de aluno 

que foram expressadas/manifestadas por diferentes professores em toda sua vida 

escolar. Podemos verificar que nas respostas obtidas de três das entrevistadas as 

mesmas optaram por esta carreira por influências de seus professores. 

Podemos dizer, então, que as professoras entrevistadas vivenciaram ao longo 

de seu percurso escolar várias formas de se dar aula, e assim foram construindo sua 

identidade profissional. Contudo, a identidade do professor se renova a cada dia, e 

esta construção dependerá muito do compromisso que ele terá com a Educação. 

 Questão 2 – “Fale um pouco sobre a sua formação: como foi? Que 
lembranças você tem?”  

Observamos na resposta de S1 que, além de Pedagogia, também fez o curso 

de Magistério, e como na época fez CEFAM (era um curso oferecido pelo estado 

nas escolas estaduais para formar professores), diz que foi muito importante para a 

sua prática atual. As demais entrevistadas apenas cursaram Pedagogia.  

Sobre o CEFAM (Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do 

Magistério), este surgiu para substituir os antigos Magistérios e os Cursos Normais. 

Tinha uma visão diferenciada sobre a formação educacional, e o curso funcionava 

em período integral com a duração de quatro anos, em vários municípios do estado 

de São Paulo. O ingresso era feito por meio de Vestibulinho e, os candidatos 
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aprovados, além de ter uma formação profissional, recebiam uma bolsa de estudos 

no valor de um salário mínimo. Este projeto foi extinto em 2005. 

 Questão 3 – “Quais os pontos positivos e negativos da sua formação 
inicial em relação aos conteúdos e metodologia?”  

Em relação aos pontos positivos e negativos que as entrevistadas 

responderam na Questão 3, S2 e S3 relatam que tinham muita teoria para trabalhar, 

faltando experiência para dar aula. 

De acordo com Pimenta (1995), a essência da atividade prática do professor 

é o ensino-aprendizagem, ou seja, é o conhecimento técnico e prático de como 

garantir que a aprendizagem se realize em consequência da atividade de ensinar. 

Ainda conforme a análise da autora, a atividade teórica é que possibilita, de modo 

indissociável, o conhecimento da realidade e o estabelecimento de finalidades para 

a sua transformação. Mas para produzir tal transformação, não é suficiente a 

atividade teórica, é preciso atuar praticamente.  

Acredito que o professor ao sair do curso de Pedagogia, precisa relacionar 

esta teoria aprendida em prática de sala de aula, construindo, aos poucos, sua 

identidade profissional. 

 Questão 4 – “Que teorias você se recorda que foram abordadas 
quando estudou sobre alfabetização?”  

Sobre as teorias abordadas na formação inicial acerca da alfabetização, todas 

tiveram embasamento nos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. 

Podemos perceber que ao longo dos anos, a alfabetização escolar tem sido 

alvo de vários estudos voltados para teorias e práticas. A proposta de alfabetização 

construtivista, influenciada pelas pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky, 

defende uma alfabetização contextualizada e significativa. 

Mas, se nos referirmos ao processo de alfabetização, não podemos deixar de 

lado a necessidade de situar o próprio conceito envolvido, pois as práticas 

pedagógicas são culturais e evoluem em função de circunstâncias políticas, sociais 

e econômicas.  

Dessa maneira, as metodologias de alfabetização modificam-se no decorrer 

do tempo, de acordo com as necessidades sociais que, em determinados 

momentos, exigem um novo tipo de pessoa letrada e, ao mesmo tempo, em função 
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do avanço do conhecimento acumulado na área da leitura, produção de escrita e 

seus processos de aquisição.  

 Questão 5 – “Como foi seu estágio? Você assistiu aulas de 
alfabetização? Que contribuição o estágio trouxe para sua 
formação?”  

Em relação ao estágio, que é exigido no curso de Pedagogia, as respostas 

demonstram que:  

a) S1 respondeu que sempre ficava no fundo da sala, e não observou muitas 

aulas de alfabetização.  

b) S2 diz ter participado também e a sala na qual ficou a professora 

desenvolvia muitos jogos e estratégias lúdicas para alfabetizar, o que 

contribuiu com seu aprendizado.  

c) S3 fala que sua participação foi em uma sala com uma professora muito 

tradicional e que, quando iniciou, esta já havia alfabetizado todos os 

alunos.  

d) S4 não participou das sondagens, o que lhe dificultou o entendimento deste 

processo.  

e) S5 achou difícil a organização da sala, pois uma turma produzia muito, 

enquanto os alunos da outra turma não estavam nem alfabetizados. Isso foi 

muito complicado para que ela pudesse entender que este processo 

também aconteceria com ela, quando estivesse atuando nas escolas.  

Segundo Pimenta (1995), o estágio é um componente do currículo que não se 

configura como uma disciplina, mas como uma atividade teórica articuladora do 

curso na formação do professor. Uma atividade instrumentalizada da práxis 

educacional (atividade teórica e prática), da transformação da realidade existente. 

 Questão 6 – “O que você estudou sobre métodos de alfabetização? 
Realizou estudos sobre as cartilhas?”  

Em relação à Questão 6, as entrevistadas não chegaram a se aprofundar nos 

estudos sobre cartilhas, pois: S3 relata ter visto alguma coisa no PNAIC (Plano 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa), S5 também diz ter  visto  na faculdade de 

uma forma bem superficial. 
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 Questão 7 – “Lembra de algum autor que estudou? Tem preferência 
por algum deles?”  

 Questão 8 – “Das teorias que você estudou em sua formação, qual 
delas você acredita ser mais apropriada para a alfabetização? Por 
quê?” 

Nas Questões 7 e 8, que tratam sobre as teorias e os autores mais 

apropriados para a alfabetização, todas relatam a importância das autoras Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky. 

 Questão 9 – “Quais os métodos de alfabetização que você estudou? 
Qual o que você considera mais adequado e por quê?” 

Em relação aos métodos de alfabetização, as entrevistadas S2, S3, S4 e S5 

estudaram o Construtivismo e o consideram mais adequado, porém, S1 disse ter 

estudado mais o Método Tradicional. 

 Questão 10 – “Para você, o que é alfabetização?” 

 No que se refere à Questão 10, que trata sobre quando uma criança está 

alfabetizada, observemos algumas falas das entrevistadas:  

a) S1 afirmou que “[...] alfabetizar é quando a criança tem autonomia para 

fazer a leitura”.  

b) S2 respondeu que “[...] alfabetização é quando a criança aprende a decifrar 

o código”.  

c) S3 não completou a resposta.  

d) S4 respondeu que “[...] é quando a criança aprende a interpretar e a ler e 

escrever”. 

e) S5 respondeu que “[...] a criança está alfabetizada quando tem 

possibilidade de entender e de se expressar através de uma linguagem que 

é universal”.    

Nota-se pelas respostas que as professoras entrevistadas atribuem vários 

significados sobre a compreensão de “aluno alfabetizado”. Para estas professoras, 

principalmente as primeiras turmas de alfabetização, tornam-se uma 

responsabilidade que preocupa e assusta, muitas vezes, por insegurança, ou falta 

de prática. 

Emília Ferreiro e seus colaboradores forneceram uma base teórica para a 

compreensão pela qual as crianças aprendem (psicogênese da língua escrita), mas 
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não propuseram quaisquer recomendações metodológicas, deixando este assunto a 

cargo da didática da alfabetização. Com isso, muitos professores tiveram que se 

familiarizar com os fundamentos teóricos do Construtivismo e, ao mesmo tempo, 

torná-los vivos e úteis para a prática. 

 Questão 12 – “Quais as dificuldades e facilidades que você encontrou 
no início da sua atuação como professor(a) alfabetizador(a)?”  

Em relação à Questão 12, referente às facilidades e dificuldades no início de 

carreira, todas as entrevistadas referem-se à falta de prática, porém, segundo elas, a 

parceria que encontraram em outras professoras com mais experiência possibilitou 

adquirir maior segurança para a condução da rotina em sala de aula. 

 Questão 13 – “Das teorias e métodos estudados(as) em alfabetização, 
qual/quais você adota em sua prática cotidiana?”  

As professoras S1, S2, S4 e S5 referem-se ao Construtivismo como a prática 

mais utilizada em sala de aula, e S3 diz “usar um pouco de tudo”, mescla suas 

aulas, usa silabário, jogos e brincadeiras. 

Apreendemos que a formação quanto aos fundamentos e práticas da 

alfabetização é precária, como também é precária a formação para o trabalho 

docente. De modo geral, observa-se nas ementas dos currículos das licenciaturas, 

em seu conjunto, que os fundamentos da Educação e as questões das redes 

educacionais são tratados com superficialidade excessiva, passando ao largo da 

possibilidade de oferecer uma formação mais sólida (GATTI, 2014). 

 Questão 14 – “Como você organiza sua aula? De que forma você 
desenvolve seu trabalho com seus alunos? Ou seja, como ensina a ler 
e escrever? (metodologia, materiais, etc.)”  

Em relação à organização da sala de aula para o desenvolvimento do 

trabalho, S1 afirma que “realiza projetos”; S2 “inicia a alfabetização pelo nome da 

criança”; S3 vai “desenvolvendo de acordo com os interesses da turma”, S4 “planeja 

as aulas, as leituras e os materiais, utiliza jogos, parlendas, poesias e poemas”. 

Podemos salientar que cada professora ao iniciar seu trabalho, organiza suas 

sondagens para poder planejar situações de aprendizagem que proporcionem o 

avanço dos alunos no decorrer do ano. 
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 Questão 15 – “Como trabalha com alunos que apresentam dificuldade 
na leitura e escrita?”  

Na Questão 15, que questiona sobre os alunos que apresentam dificuldades 

na leitura e na escrita, as professoras deram as seguintes respostas: S1 faz duplas 

produtivas com alunos de hipóteses silábicas parecidas; S2 faz atividades 

diferenciadas com alunos, utilizando letras móveis também; S3 realiza atividades 

diferenciadas; S4 pede colaboração da família e realiza atividades diferenciadas; e 

S5 monta o planejamento e garante pelo menos uma atividade para os alunos que 

apresentam mais dificuldades. 

 Questão 16 – “Que relações você estabelece entre o que aprendeu na 
sua formação inicial e continuada e a sua prática hoje em sala de 
aula?” 

Na última questão, voltada para a relação entre o que aprendeu na sua 

formação inicial e continuada, e sua prática hoje de sala de aula, poderíamos 

ressaltar, dentre as falas das entrevistadas, as seguintes respostas: a reflexão das 

práticas diárias, o aperfeiçoamento e as mudanças de estratégias, respeito às 

diferenças.  

  Os estudos dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura mostram 

que há um idealismo perceptível nas suas proposições, mas as ideias não se 

concretizam na formação realmente oferecida, e teorias e práticas não se mostram 

integradas (GATTI, 2014). 

Para refletirmos um pouco mais sobre a ação dos professores, Pimenta 

(2012, p. 47) afirma que “[...] o trabalho do professor é um trabalho ‘inteiro’, pois o 

ato de ensinar, mesmo sendo composto por atividades diversas e podendo ser 

decomposto metodologicamente, só pode ser desenvolvido em sua totalidade”. 

O estudo e a reflexão preliminares foram importantes, pois possibilitaram 

identificar as categorias de análises que serão apresentadas a seguir, e partem da 

compreensão de que uma pesquisa cientifica é realizada em um movimento 

contínuo de fases interligadas, mas que tem características e objetivos específicos. 

Segundo Franco (2012), a categorização é uma classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação, seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos. Assim, definimos as seguintes 

categorias, com base no estudo e reflexão preliminares: 
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1ª Categoria de Análise – Apresentação de si e escolha da carreira. 

2ª Categoria de Análise – Formação inicial e continuada/saberes. 

3ª Categoria de Análise – Alfabetização – teorias e práticas. 

4ª Categoria de Análise – O estágio enquanto prática pedagógica. 

 Para Franco (2012), os resultados da análise de conteúdo devem refletir os 

objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e capturáveis no âmbito 

das comunicações emitidas.  

A análise de conteúdo é um procedimento de pesquisa que se situa em um 

delineamento mais amplo da teoria da comunicação, e tem como ponto de partida a 

mensagem. As operações de comparação e classificação implicam o entendimento 

de semelhanças e diferenças. Produzir inferências em análise de conteúdo tem um 

significado bastante explícito e pressupõe a comparação de dados obtidos mediante 

discursos e símbolos com os pressupostos teóricos de diferentes concepções de 

mundo, de indivíduo e de sociedade. 

A partir dessas categorias traçadas, realizamos outras análises acerca do 

conteúdo oculto das mensagens e de suas entrelinhas que, segundo Franco (2012), 

nos encaminha para além do que pode ser identificado, quantificado, classificado e 

para o que pode ser decifrado mediante códigos especiais e simbólicos.  Não 

existem “fórmulas mágicas” que possam orientar o pesquisador, este segue, em 

geral, seu próprio caminho baseado em seus conhecimentos e guiado por sua 

competência, sensibilidade e intuição. 

Assim, após muitas leituras, idas-e-vindas, analisamos as categorias à luz das 

teorias que nortearam esta pesquisa. 

 1ª Categoria de Análise – Apresentação de si e escolha da carreira  

Esta categoria trata da escolha da profissão pelas entrevistadas, sendo que, 

em alguns depoimentos, fica claro que não tinham muita noção do papel 

desempenhado pelo professor e de sua atuação. 

Através dos questionários e entrevistas as professoras se apresentaram em 

um contexto de história de vida, posicionando-se como pessoas e profissionais, 

demostrando suas satisfações e insatisfações em relação às rotinas de sala de aula 

e sua constituição profissional. 
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Inicia-se com a percepção da forma como cada professora se apresenta, já 

demarcando questões que constituem as identidades. Cada uma percebe de forma 

distinta sua individualidade para apresentar-se. 

[...] então, na verdade, eu escolhi ser professora porque desde 
pequena eu sempre gostei muito de ver a atuação da professora. Eu 
cresci dizendo que seria uma professora, e foi isso que me motivou. 
As ações das minhas professoras refletidas em mim, no futuro. (S1)  

[...] Ah! Porque desde criança eu sempre gostei muito de escrever, 
de passar lição para os meus irmãos, para os meus primos, atividade 
de corrigir sempre gostei E minha mãe sempre dizia “Ah! Vá ser 
professora”. (S4) 

[...] eu decidi ser professora... Primeiro eu decidi trabalhar com 
comunicação, eu achava que ia ser um caminho que eu podia atingir 
algumas pessoas. Algumas, não, um meio em que eu pudesse atingir 
muitas pessoas. Só que ao longo do primeiro curso que eu fiz, eu 
percebi que não, que trabalhar com adultos seria muito difícil, porque 
as opiniões estão formadas. Daí eu decidi ir para a Pedagogia, por 
conta do meu histórico, sempre gostei de estudar, e achar que eu 
tive bons professores ao longo da vida, que me deixaram boas 
lembranças. E, aí, eu acabei indo para a Pedagogia. Na minha 
família não teve ninguém. Tem o meu pai que ao longo de cinco anos 
está trabalhando numa creche, mas não tem mais ninguém que 
influenciou. Sobre crítica ou preconceito... Quanto à família, não, mas 
quanto às outras pessoas, eu ouvi que talvez eu não tivesse 
capacidade de ter alguma profissão melhor, ou que aparentemente 
fosse mais desejada pelas pessoas. (S5)  

Podemos observar que duas professoras já tinham a intenção de seguir a 

carreira. Na verdade, não há nenhuma regulamentação que defina o perfil deste 

docente, muito menos competências que delineiam este profissional. 

A escolha da profissão – ser professora – das entrevistadas teve a influência 

maior pelo próprio meio. Mesmo quando queremos justificar nossas escolhas, como 

uma opção pessoal, sabemos que esta opção está enraizada, muitas vezes, pelas 

condições criadas pelo “quefazer” das pessoas.    

As entrevistadas S1 e S4 relatam que desde a infância internalizavam o 

desejo de ser professora, seja pelas brincadeiras que realizavam com familiares, ou 

mesmo pelos exemplos que vivenciaram em sala de aula com seus professores. A 

entrevistada S5, no entanto, foi primeiro trabalhar com comunicação e, só depois, 

fez Pedagogia. Para Libâneo (2010): 

Ninguém escapa da Educação. Em casa, na rua, na igreja, ou na 
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços 
da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-
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ensinar. Para saber, para fazer, para ser, ou para conviver, todo o dia 

misturamos a vida com a Educação. (p. 26) 

Com as narrativas que estas professoras fazem, e pelas vivências 

manifestadas por elas, podemos observar que não tinham, na época, a 

compreensão de suas opções, o significado, a importância e o comprometimento do 

vir a ser professora. Situação vista também, no relato da entrevistada S3.  

[...] E eu sempre gostei de crianças, aí você vai naquela ilusão "eu 
gosto de criança, é só isso", e aí a gente descobre que não é, que 
por detrás de tudo, do gostar de criança, precisa ter uma postura de 
querer enfrentar as dificuldades da sala de aula. (S3) 

A carreira também é um processo de socialização, isto é, de identificação e 

incorporação dos indivíduos às práticas e rotinas institucionalizadas dos grupos de 

trabalho. Em termos profissionais e de carreira, saber como viver numa escola é tão 

importante quanto saber ensinar em sala de aula (TARDIF, 2014).  

Nas entrevistas buscamos reconhecer os diferentes percursos e perceber as 

marcas dos elementos destacados neste estudo. Nos relatos das professoras, 

colhidos nas entrevistas, percebemos a forma como o “ser professora” surgiu, seja 

como escolha, ou como atributo familiar. 

Das entrevistadas, somente S3 demostrou não ter muita certeza da escolha 

da carreira profissional a ser seguida. 

[...] minha primeira professora, do antigo prézinho, foi uma pessoa 
muito influente na minha (vida)... Eu não me lembro de muita coisa 
da infância, mas ela me marcou. É a única professora que eu lembro 
o nome, que era Terezinha, era uma pessoa muito atenciosa. 
Sempre fui muito tímida, envergonhada, e aquela criança quietinha... 
E ela sempre foi presente, me buscava dentro da minha timidez para 
participar das atividades, então, era uma pessoa que me influenciou. 
E quando eu me decidi, já estava com idade, e aí precisava fazer 
alguma coisa. (S3) 

Apesar das diferentes formas que levaram as professoras entrevistadas a 

escolherem a profissão, todas, em algum momento, procuram se autoafirmar e 

anunciam, de certo modo assustadas, como foram compreendendo, no decorrer do 

curso de Pedagogia, o significado desta profissão. 

 2ª Categoria de Análise – Formação inicial e continuada/saberes 

Esta categoria trata da formação das entrevistadas, quais foram os saberes 
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iniciais que levaram à prática de sala de aula, e que caminho percorrem para 

garantir a continuidade na profissão. 

Mesmo com as novas iniciativas em políticas de formação docente, continua 

sem solução a questão dos currículos e das formas institucionais quanto à formação 

inicial de professores (GATTI, 2013).  

É preciso uma grande revolução nas estruturas formativas dos cursos de 

formação de professores, integrando esta formação em propostas curriculares 

articuladas e unificadas. 

Muitos professores, ao saírem dos cursos de Pedagogia, continuam a buscar 

em pós-graduações ou cursos de extensão, práticas educacionais que os levem a 

uma condição de segurança para a construção de sua identidade, facilitando, assim, 

sua atuação em sala de aula. 

Tardif (2014) diz que os saberes científicos e pedagógicos integrados à 

formação dos professores precedem e dominam a prática da profissão, mas não 

provêm dela. Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou 

teorias. Para ele, ainda, o saber docente é plural, formado de diversos saberes que 

provêm de instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da 

prática cotidiana, o saber docente, portanto, é essencialmente heterogêneo. 

A teoria e a prática precisam ser consideradas na sua unidade, tendo em 

conta que a teoria não só se nutre da prática, como também, representa uma 

enorme força transformadora, que indica os caminhos da construção de uma nova 

etapa. 

Tanto a prática, quanto a teoria, encontram-se em processo de elaboração e 

desenvolvimento constantes, no qual o papel determinante pertence à prática. 

Para Pimenta (2012), a prática docente, expressão do saber pedagógico, 

constitui-se numa fonte de desenvolvimento da teoria pedagógica. As necessidades 

práticas que emergem do cotidiano da sala demandam uma prática. 

Muitas alunas que cursam licenciatura em Pedagogia, quando terminam o 

curso, em geral, têm a clareza que serão professoras e concordam que sem estes 

saberes teóricos e práticos dificilmente poderão ensinar. As nossas entrevistadas 

confirmam isso:  

[...] os pontos positivos é que eu tinha bastante teoria para trabalhar. 
Agora, os pontos negativos é que faltou experiência, muita 
experiência. Quando eu fui dar aula, eu percebi que eu sabia 
somente teoria, não sabia muito como colocar em prática. (S2) 
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[...] então, assim, os negativos, eu acho que na faculdade a teoria é 
muito bonita, e a gente não tem muito a visão da prática. E mesmo 
quando estagiária, a gente vê algumas coisas, mas não é você que 
responde, não é você que tem a responsabilidade, então, a gente 
não tem a dimensão real do que é ser professora. E a gente só tem 
esse olhar enfrentando a sala. E os pontos positivos... (S3) 

O profissional iniciante tem insegurança e medos naturais da atuação frente 

às novas responsabilidades ao ingressar em realidades que já não são os estágios 

supervisionados. 

Segundo Pimenta (2012), as consequências para a formação dos professores 

são que a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da experiência dos 

formandos (ou seja, tomar a prática existente como referência para a formação) e 

refletir nela. O futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer se não a partir 

do seu próprio fazer. Podemos verificar isso a partir das colocações das 

entrevistadas S3, S2 e S4:  

[...] Eu acho que a formação inicial foi... Só um pontinho. Eu aprendi 
a ser professora, estou aprendendo na prática. Não saí da faculdade 
professora, saí muito crua de tudo. Não sabia preencher um diário, 
meu primeiro diário eu errei inteirinho, porque essa coisa a gente 
chega na escola, pessoal acha que a gente já sabe e não... A gente 
vai aprendendo aos pouquinhos. Então, essa relação do que eu não 
sabia, do que eu estou aprendendo e do que eu tenho que aprender 
ainda. Eu acho que é isso. (S3) 

[...] acho que eu fui aperfeiçoando, eu fui mudando as estratégias, fui 
desenvolvendo até com as próprias crianças. Cada criança tem uma 
forma de pensar e com a experiência, alfabetizando muitas crianças 
e adultos também, você vai vendo outros caminhos. O que, às vezes, 
uma criança não entende, a outra entende, então, você trabalha o 
conteúdo de diversas formas, para que você consiga atingir todos os 
alunos. E no início eu não tinha essa percepção e, agora, depois de 
alguns anos, eu já tenho essa percepção de uma forma mais fácil. 
(S2) 

[...] Ah! Eu aprendi muita coisa legal na minha formação, porém, você 
só vai aprender mais na prática mesmo, que é onde você tem que 
correr atrás, você tem que pesquisar, porque você não entra na sala 
de aula pronta, se você não buscar, você não consegue atingir seus 
objetivos. (S4) 

Essas professoras estão aprendendo a tornarem-se profissionais com as 

práticas vivenciadas por elas nas salas de aula, buscando a cada desafio soluções 

que só a experiência é capaz de proporcionar. 

 Tardif (2014), em suas observações, relata que os saberes dos profissionais 
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são temporais, no sentido de que os primeiros anos da prática profissional são 

decisivos na aquisição do sentimento de competência e no estabelecimento das 

rotinas de trabalho, ou seja, na estruturação da prática profissional. Ainda hoje, a 

maioria dos professores aprende a trabalhar na prática, às apalpadelas por tentativa 

e erro: 

[...] acho que a falta de experiência e prática. Não tinha tanta prática, 
principalmente para realizar as intervenções. Porque, muitas vezes, a 
atividade é rica, mas as intervenções são essenciais, para que essa 
atividade enriqueça o conhecimento do aluno, que faça ele avançar 
na hipótese. Então, identificar a intervenção adequada para o 
momento foi uma das minhas maiores dificuldades. (S2) 

Ainda segundo Tardif (2014), é no início da carreira (de 1 a 5 anos) que os 

professores acumulam, ao que parece, sua experiência fundamental. A 

aprendizagem rápida tem valor de confirmação: mergulhados na prática, tendo que 

aprender fazendo, os professores devem provar a si próprios e aos outros que são 

capazes de ensinar. 

A escola é o local do trabalho docente, e a organização escolar é 
espaço de aprendizagem da profissão no qual o professor põe em 
prática suas convicções, seu conhecimento da realidade, suas 
competências pessoais e profissionais trocando experiências com os 
colegas e aprendendo mais sobre o seu trabalho. (LIBÂNEO, 2012, 
p. 427) 

Nessa vertente, é preciso olhar para este profissional que chega às salas de 

aulas com tantas fragilidades, que muitas vezes é inserido num sistema pautado nas 

questões burocráticas e organizacionais, em detrimento da realidade profissional e 

humana.  

Para Pimenta (2012), o importante é produzir a escola como espaço de 

trabalho e formação, o que implica gestão democrática e práticas curriculares 

participativas, propiciando à constituição de redes de formação continuada, cujo 

primeiro nível é a formação inicial. 

 3ª Categoria de Análise – Alfabetização – teorias e práticas 

A terceira categoria nos remete a uma dicotomia encontrada nos depoimentos 

das professoras sobre as teorias e práticas de sala de aula em relação à 

alfabetização. 

Nas respostas das entrevistadas podemos observar evidências de aspectos 
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muito importantes, que são trabalhados nesta pesquisa, como, por exemplo, na 

resposta de S1, ao ser questionada sobre “quando podemos afirmar que um aluno 

está alfabetizado”, a mesma responde: 

[...] Ai, meu Deus! Palavras. ((risos)) Vamos ver... Alfabetização é 
quando a criança tem autonomia pra fazer a leitura... ((risos)) Ai, e 
agora?... Para fazer a leitura de tudo que ela vê, do contexto que ela 
está, quando ela consegue decifrar os códigos, compreendê-los, 
interpreta-los... Ai, Z., depois você dá um jeito aí... (S1) 

Podemos deduzir que esse discurso revela as dificuldades de compreensão 

conceitual em relação à alfabetização na formação inicial. E observando as outras 

entrevistadas, conclui-se que as mesmas apresentam respostas muito evasivas em 

relação ao questionamento feito. 

[...] Alfabetização é onde a criança aprende a decifrar o código. 
Então, ela aprende a ler e escrever, decifrando os códigos. Por isso, 
que a alfabetização tem que seguir com o letramento, que é onde ela 
utiliza, ela sabe decifrar o código através da alfabetização e sabe 
utilizar com práticas sociais, que é o letramento. (S2) 

[...] Alfabetização... Ai... (S3) 

[...] Alfabetização? É a criança aprender a ler, a escrever e, acima de 
tudo, a interpretar. Então ela tem que ter alfabetização e o 
letramento, não basta só aprender a ler e não entender o que está 
lendo. (S4) 

[...] Bom. Alfabetização, primeiro, é a criança, ou a pessoa, se 
apropriar de um sistema de escrita e, junto com isso, conseguir fazer 
uma leitura de mundo. Ter possibilidade de entender e de se 
expressar através de uma linguagem que é universal. A partir do 
momento que ela se alfabetiza, ela tem outra possibilidade de se 
colocar perante os outros. (S5) 

Segundo Gatti (2014, p. 45), o que se oferecem nesses cursos é apenas um 

“verniz superficial” da formação pedagógica e de seus fundamentos, que não pode 

ser considerado realmente uma formação pedagógica de profissionais para atuarem 

em escolas, atualmente. Para a autora, ainda verifica-se uma redução da carga 

horária dedicada a processos formativos profissionais, teóricos e práticos e a 

fundamentos e metodologias e sua substituição por um conjunto de atividades 

vagamente descrito nos currículos.  

Esses docentes além de conviverem com as dificuldades da profissão, 

convivem, também, com as dificuldades e complexidades de ser professor- 

alfabetizador. 



78 
 

Notamos também com as entrevistas realizadas que as teorias vistas por elas 

em sua formação em relação à alfabetização foram pautadas no construtivismo.  

[...] O construtivismo. Ainda estou no início da carreira, ainda estou 
mais para o lado do construtivismo, não deixando o tradicional, 
sempre uma coisa e outra você pega ali do método tradicional. (S4) 

[...] Seria na linha do construtivismo, mesmo, que o aluno constrói 
seu conhecimento sobre alfabetização, ele constrói as ideias sobre 
alfabetização, sobre a escrita. Então, aonde, você pode trabalhar as 
hipóteses de uma forma lúdica, contextualizada e sempre utilizando o 
letramento. (S2) 

[...] não dá para você seguir um método fechado, cada criança 
responde de um jeito. (S3) 

[...] O construtivismo, mesmo, que a criança é, acredito, que o centro. 
O professor como mediador, ajudando as crianças, aquelas que têm 
mais dificuldade, você trabalhar com atividades diferenciadas na 
sala... (S4)  

Porém, a teoria construtivista, que embasa a teoria da psicogênese da língua 

escrita, confunde os professores para a adequada transposição teórico-prática. 

Muitos professores tratam o construtivismo, e também a psicogênese, como 

métodos de alfabetização, o que é um equívoco, pois a teoria formulada por Ferreiro 

e Teberosky (1985) parte de uma reflexão epistemológica sobre como as crianças 

constroem a aquisição da base alfabética, a partir de categorizações das respostas 

das crianças em diferentes níveis.  

Em relação às práticas adotadas em sala de aula para alfabetização, 

podemos observar que cada uma tem seu próprio jeito, na maioria das vezes, 

construído de suas práticas e desafios no dia-a-dia.  

[...] A gente coloca as duplas com as hipóteses parecidas, próximas. 
Porque eles (os alunos) conseguem um auxiliar o outro. A hora da 
leitura, de fazer intervenção... E, aí, tem o olhar do professor para 
mediar também essas ações. (S1) 

[...] com atividades diferenciadas. Letras móveis... Se for preciso 
trabalhar mais sobre o nome próprio, a gente trabalha o nome dos 
amigos da sala, com listas, construção de listas, caça palavras, e 
outros jogos de alfabetização. (S2) 

[...] com esses eu fiz atividades diferenciadas, procurei levar coisas 
mais motivadoras para eles, peguei muito conto de fadas, e foi um 
trabalho individual, mesmo, olhando para cada um. (S3) 

[...] então, com esses (alunos com dificuldades de aprendizagem) eu 
peço colaboração da família e trabalho com atividades diferenciadas. 
Eu acho que é importante e ajuda o silabário, que, aí, a criança vai 
aprendendo a formar as palavrinhas através das sílabas. Ba, be, bi, 
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bo, bu... Ca, ce, ci, co, cu... (S4) 

[...] eu tento montar o planejamento da semana garantindo uma 
atividade durante o dia em que a sala consiga fazer de maneira mais 
autônoma. E, aí, nesse momento, é aonde eu vou pegando de um 
em um, dependendo da atividade, eu consigo juntar três crianças 
ali... São seis no total que precisam mais da minha ajuda, então, eu 
consigo pegar de dois em dois, de três em três, para dar atenção. E 
quando eu não consigo fazer com todos no mesmo dia, eu divido a 
semana em três e aí eu pego dois, dois e dois. Toda a semana eu 
procuro ter um espaço agendado para eles. (S5)  

Práticas educacionais são processos da maior importância, têm seus 

fundamentos teóricos e associam-se a uma filosofia educacional. Os profissionais da 

Educação constroem suas práticas educativas em suas formações diversas e em 

seu exercício docente. Para Gatti (2013, p. 54), práticas educativas significativas se 

ancoram em: 

a) domínio de conhecimentos – quer em áreas de especialidades, quer de 

natureza pedagógica; 

b) sensibilidade cognitiva – capacidade ampliada pela visão dos 

conhecimentos em seus sentidos lógicos e sociais, em seus contextos 

aliados à compreensão das situações de aprendizagem e dos que irão 

aprender; 

c) capacidade de criar relacionamentos didáticos frutíferos – ter repertório 

para escolhas pedagógico-didático, saber lidar com as motivações e 

formas de expressão das crianças e jovens; 

d) condições de fazer emergir atitudes éticas entre os interlocutores; 

e) para o exercício profissional docente é necessário acreditar no projeto da 

Educação, acreditar na capacidade do aluno e possuir repertório 

profissional.   

Para o professor iniciante ter um conhecimento de suas funções dentro da 

sala de aula, ou no espaço escolar, ele tem que ter conhecimento de como é este 

espaço e de seu funcionamento, ou seja, conhecer a dinâmica da escola antes de 

atuar profissionalmente.  

 4ª Categoria de Análise – O estágio enquanto prática pedagógica   

Na quarta categoria, vamos observar como o estágio foi realizado por estas 

professoras no decorrer de sua formação pedagógica. 
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O estágio é um componente do currículo e inicia-se no segundo ano do curso. 

Para todas as atividades do estágio há roteiros, guias, bem como orientações para o 

preparo dos alunos para irem a campo. A maioria dos alunos e professores entende 

o estágio como uma atividade que traz os elementos da prática para serem objeto 

de reflexão, de discussão e que propicia um conhecimento da realidade na qual irão 

atuar (PIMENTA, 1995). 

Porém, vejamos o que as professoras entrevistadas responderam sobre esta 

prática: a professora S1, respondeu como vivenciou o estágio no período de sua 

formação, conforme se observa em seu depoimento: 

[...] então, na verdade, nós fizemos os estágios. E o que eu me 
lembro como estagiária era sempre ficar lá no fundo, não tinha 
muitas aulas, assim, de alfabetização, de jogos, essas coisas. Era 
mais o papel, a criança sentada, professor falando, eu não via... (S1)  

Na avaliação das outras professoras, o estágio foi considerado um momento 

de aprendizado. 

[...] no momento do estágio eu trabalhava em uma sala com uma 
professora que desenvolveu alfabetização no primeiro ano. Eu 
aprendi muitos jogos, muitas estratégias lúdicas, de fazer com que a 
criança evoluísse na hipótese silábica que ela estava. Então, isso 
contribuiu muito, agregou muita experiência ao que eu já tinha, 
então, o estágio foi bem significativo. (S2) 

[...] no segundo eu participei de uma sala de alfabetização, porém, eu 
cheguei no mês de maio. Então, a professora já tinha alfabetizado a 
sala inteira, mas, assim, era uma professora tradicionalíssima, ela 
alfabetizou com a letra cursiva e, quando eu cheguei, tinha umas 
duas crianças que não estavam alfabetizadas, alfabéticas. Então, 
assim, não tive muito contato inicial, de como é pegar uma criança 
crua, isso eu tive mesmo na prática. (S3) 

[...] então, o meu estágio no Fundamental, você diz, certo? (A 
entrevistada assegura-se se entendeu corretamente a questão) 
Então, eu fiz, você era cada dia numa sala, eu aprendi de cada sala 
um pouco, mas eu não cheguei a pegar no estágio a parte de 
sondagem, que era a minha dificuldade. E me identifiquei muito com 
o Fundamental. Com certeza, sempre contribui. Mas a parte que eu 
tinha mais dificuldade, que eu gostaria de ver, eu não peguei, que foi 
essa parte de sondagem. (S4) 

[...] Bom, meu estágio... Eu fiz o Fundamental no terceiro ano. Então, 
eu consegui pegar algumas aulas de alfabetização, por conta que 
nesse terceiro ano tinha alguns alunos que não estavam alfabéticos, 
ainda. Deu pra tirar uma base de como... Mais de como trabalhar e 
de como você conseguir associar uma turma que está produzindo 
texto com alguns alunos que ainda não estão alfabéticos. Ajudou-me 
para conseguir entender e para conseguir enxergar que isso 
acontece e que aconteceria comigo também. (S5) 
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Vamos ver o que a Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, define 

sobre o estágio: o curso de Pedagogia deverá ter 300 horas dedicadas ao Estágio 

Supervisionado, prioritariamente, em Educação Infantil, e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, 

conforme o projeto pedagógico da instituição; e 100 horas de atividades teórico-

práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse do aluno, por meio 

da iniciação científica, da extensão e da monitoria (BRASIL, 2006). 

Observando essa parte da resolução, podemos notar que o aluno tem em seu 

curso horas definidas para a realização do estágio, porém, não existe uma regra 

sobre como este estágio deverá acontecer, conforme o que foi relatado nas 

entrevistas das professoras, em que cada uma teve uma atuação diferente na sala 

de aula que acompanhava. 

 A análise desses depoimentos permite perceber que as professoras tiveram 

tipos diferentes de formação/orientação em relação aos estágios. E, assim, mais 

uma vez, nos pautamos em Gatti (2014) e em suas reflexões sobre uma pesquisa 

que realizou: 

Com estes relatos podemos entender que os estágios, que seriam 
espaços onde teoria e práticas em interconexão com os contextos da 
escola propiciariam a construção de aprendizagem sobre a educação 
escolar e a docência, com a contribuição da experiência dos 
docentes das IES, mostram-se, em sua maioria, sem um 
planejamento que diga de seus propósitos e suas ações. Também 
não explicitam a forma de relação com a rede escolar e não 
oferecem condições para um acompanhamento efetivo por parte dos 
docentes que são designados para sua supervisão. (p. 39) 

O estágio, apesar de suas variações, em nenhum momento foi considerado 

desnecessário como elemento formador. Deveria, porém, se adequar à formação 

dos professores iniciantes garantindo, assim, a efetivação de uma prática adequada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, ao longo deste estudo, a grandeza e complexidade que o tema 

alfabetização comporta. Procuramos refletir sobre o mesmo, com o objetivo de 

responder às nossas questões de investigação, mas com a clareza de que não o 

esgotamos. 

 Conforme Gatti (2014), há um volume de conhecimento acumulado pelas 

pesquisas quanto à formação inicial de professores. Suas contribuições são 

relevantes e mostram que é possível aos gestores em Educação apoiarem-se em 

dados e análises para o planejamento de ações políticas mais consistentes, com 

focos bem situados, e pensados de forma mais integrada. 

As considerações desse trabalho expressam algumas discussões e permitiu-

nos compreender uma determinada realidade, especificamente a realidade de cinco 

professoras recém-formadas que atuam em salas de alfabetização do município de 

Santo André. Nossa intenção foi o de desvelar quais os desafios enfrentados por 

estas professoras em relação à atuação e prática de sala de aula, bem como o 

processo de construção da identidade profissional. 

O fio condutor da investigação foi o de analisar as respostas das professoras 

frente à aplicação de um questionário e realização de entrevistas, visando 

compreender como ocorrem as práticas alfabetizadoras, tendo como referência a 

identidade profissional, a concepção de alfabetização, as teorias estudadas sobre 

alfabetização e o que é ser professor alfabetizador. 

As nossas análises auxiliaram para a definição de categorias que 

evidenciaram a necessidade de maiores investimentos para a formação docente, 

uma vez que o despreparo para o início da atuação é uma marca desta carreira. 

Nossos resultados mostraram, também, que as professoras alfabetizadoras 

constituem um grupo profissional em crise, apesar de ser o pilar do sistema 

educativo, quanto a inserir o aluno no processo de alfabetização. Evidenciou-se a 

busca constante destas professoras por formações continuadas, investimentos em 

cursos de pós-graduação e em cursos oferecidos pela prefeitura no decorrer do ano 

letivo. 

Para Pimenta (1995), no fazer pedagógico “o que ensinar” e “como ensinar” 

deve ser articulado ao “para quem” e “para que” e em “quais circunstâncias”, 
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expressando a unidade entre conteúdos teóricos e instrumentos do currículo. Nesta 

perspectiva, o curso de formação deve estar articulado à escola básica, 

possibilitando um projeto no qual se explicite os conhecimentos e as habilidades que 

um(a) professor(a) deve possuir para assegurar o ensino de qualidade, necessário à 

educação das crianças.  

Aparece, também, como fator determinante da insatisfação em relação à 

atuação profissional, as condições de trabalho que muitas enfrentam, necessitando 

de ações que valorizem realmente os profissionais do Magistério, mas não só em 

termos da melhoria das questões estruturais e de formação, mas, especialmente, 

em relação às questões salariais.  

Em relação às políticas públicas nacionais para a área da Educação, muitas 

ações e propostas foram implantadas, e também descontinuadas, ao longo dos 

anos. De um modo geral, na década de 1960, marcada pela ditadura militar, os 

Planos de Educação e Cultura traduziam as políticas públicas de Educação, 

decorrentes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, elaborados por economistas 

do governo militar. Na década de 1970, o Projeto Mobral – Movimento Brasileiro 

para a Alfabetização – foi o mais importante.  

Já no final da década de 1980, a Constituição Democrática preconizou a 

erradicação do analfabetismo e, procurando valorizar a Educação, conferiu às 

instituições públicas mais autonomia. Na década seguinte, em 1994, a proposta de 

governo do então candidato à presidência da República, Fernando Henrique 

Cardoso, denominada “Mãos à obra Brasil”, afirmava que a Educação era requisito 

básico para a Educação da cidadania, para o desempenho das atividades cotidianas 

e para a inserção do mercado de trabalho.  

Em 1996, com a promulgação da nova LDBEN, estabelece-se o Ensino 

Fundamental como direito público, estendendo a todos o direito à Educação gratuita. 

Institui-se o programa de Alfabetização Solidária, sob a supervisão do MEC, com o 

apoio das instituições do Ensino Superior que forneciam recursos humanos para a 

formação continuada. Em 2001, foi anunciado o PNE – Plano Nacional de 

Educação, que tinha entre suas prioridades a garantia do Ensino Fundamental 

obrigatório.  

Em 2005, capitaneado pelo empresário Jorge Gerdau, nasce o movimento 

chamado “Todos pela Educação”. Em 2007, já no governo Lula, o MEC anuncia o 

Plano de Desenvolvimento da Educação, que fixava metas de qualidade de 
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educação por municípios. Destaca-se, neste cenário, a implantação da UAB – 

Universidade Aberta do Brasil, o PARFOR – Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica, e o PIBID – Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência. 

Ademais, outras ações e projetos específicos para a área da alfabetização 

foram sendo propostos – tanto em relação à formação inicial, quanto em relação à 

formação continuada –, especialmente a partir da década de 1980, diante da 

mudança de paradigma em torno das discussões e práticas alfabetizadoras – como 

explicitado no Capítulo 2. Mas, muitos projetos foram sendo descontinuados a partir 

de outras ações que foram sendo propostas o que, a nosso ver, pode ter contribuído 

para alguns equívocos e fragilidades em relação à compreensão dos professores 

acerca das concepções, das teorias, das práticas e das metodologias de 

alfabetização mais ajustadas às reais necessidades e dificuldades de muitas 

crianças.   

Por meio da formação inicial, com maior investimento nos conteúdos voltados 

para a alfabetização na formação continuada, é possível atribuir um novo sentido ao 

trabalho como professora-alfabetizadora, possibilitando reflexões e análises críticas 

do mundo e do contexto, articulando conhecimentos teóricos e práticos.   

É importante apontar que as análises das entrevistas realizadas revelaram a 

riqueza do pensamento das professoras e observamos, também, discordâncias com 

a realidade vivenciada, denotando uma reflexão sobre a prática que vem 

contribuindo para a formação da identidade profissional. 

Sabemos da importância para as professoras-alfabetizadoras de entenderem 

e se apropriarem das teorias e práticas acerca do processo de aquisição da leitura e 

da escrita, para poderem definir/optar por uma ou outra metodologia que promova as 

intervenções e ações necessárias para os avanços das crianças, neste processo. 

Por isso, a formação específica e continuada é fundamental, uma vez que, quanto 

mais se busca em relação à alfabetização, mais segurança sobre a teoria e a prática 

será incorporada no fazer pedagógico. 

Assim, consideramos importante o investimento público em salários mais 

dignos, em planos de carreira efetivos e vantajosos, em cursos de formação inicial e 

continuada para professores-alfabetizadores, que não sejam 

interrompidos/descontinuados. Notamos que muitas das dificuldades apontadas 

pelas professoras desta investigação, não são novidades e constam de outros 
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estudos e pesquisas realizados – a maneira como relatam sua experiência 

profissional, seus sentimentos e o cansaço com a profissão são elementos que 

podem levá-las, frente a alguns episódios, ao descaso em relação à própria 

formação. 

Para finalizar, pudemos perceber ao longo da pesquisa que o professor 

recém-formado e que está na sala de alfabetização tem muitos desafios pela frente, 

ao sair do curso de Pedagogia: formação inicial fragilizada; equívocos na 

compreensão sobre os fundamentos e princípios acerca da alfabetização; 

dificuldades para a organização e proposições de intervenções precisas para 

enfrentamento das dificuldades de alguns alunos; enfim, são tantos os desafios 

encontrados em sala de aula, assim como na rotina da escola que, se ele não contar 

com apoio da equipe gestora e de professores que o auxiliem nas suas dificuldades, 

assim como participar de ações e cursos de formação continuada, a meu ver, 

dificilmente conseguirá alfabetizar seus alunos com mais segurança, de forma a 

garantir a qualidade e competência leitora e escritora dos mesmos.  

Portanto, precisamos de políticas públicas voltadas para a alfabetização, que 

valorizem realmente os profissionais que assumem este processo, com a construção 

de um currículo de formação inicial que vise a formação específica deste professor-

alfabetizador qualificando, também, sua prática em sala de aula. 
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APÊNDICE 1 – MODELO DO QUESTIONÁRIO PARA O PERFIL 
SOCIOECONÔMICO DOS SUJEITOS 

 

Dados gerais 
 
Nome completo: __________________________________________________ 
 
Idade: _________ 
 
Sexo: (   ) feminino     masculino  (  ) 
 
Nacionalidade: ____________________ 
 
Natural de: (Cidade/Estado) ________________________________ 
 
Estado civil:  
(  ) solteiro      (  ) casado     (  ) divorciado      (  ) vive com companheiro     (  ) viúvo 
 
Nº de filhos: _______ 
 
Você se considera: 
(   ) branco 
(   ) pardo 
(   ) negro 
(   ) oriental 
(   ) indígena 
 
Mora sozinho: (  ) sim    (  ) não 
 
Com quem mora? Assinale abaixo quantas alternativas forem necessárias: 
(  ) pais       (  ) sogros        (  ) filhos        (  ) marido        (  ) companheiro       (  ) irmãos   
(  ) amigo(s)        (  ) outros: quem? _________________________________ 
 
Renda própria (somente os seus ganhos mensais): 
(  ) 1 a 2 salários mínimos 
(  ) 3 a 4 salários mínimos   
(  ) 5 a 6 salários mínimos   
(  ) 7 a 9 salários mínimos 
(  ) 10 e acima de 10 salários mínimos 
 
Renda familiar (a soma aproximada da sua e dos que moram com você): 
(  ) 1 a 2 salários mínimos 
(  ) 3 a 4 salários mínimos   
(  ) 5 a 6 salários mínimos   
(  ) 7 a 9 salários mínimos 
(  ) 10 e acima de 10 salários mínimos 
 
Mora em casa própria? (  ) sim    (  ) não 
 
Mora de aluguel? (  ) sim     (  ) não 
 
Mora em casa/apto cedido? (  ) sim   (  ) não 
 
Possui carro? (  ) sim   (  ) não 
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Em sua casa tem computador conectado à internet?   (   ) sim      (   ) não 
 
Escolaridade da mãe: 
(    ) nunca frequentou a escola 
(    ) séries iniciais do ensino fundamental 
(    ) ensino fundamental completo 
(    ) ensino médio completo 
(    ) superior completo 
(    ) outra – qual? ________________ 
 
 
Escolaridade do pai:  
(    ) nunca frequentou a escola 
(    ) séries iniciais do ensino fundamental 
(    ) ensino fundamental completo 
(    ) ensino médio completo 
(    ) superior completo 
(    ) outra – qual? ________________ 
 
 
Formação: 
 
Ano de conclusão do Curso de Pedagogia: _______________ 
Instituição de Ensino Superior: (   ) pública   particular (   ) 
Modalidade: (  ) presencial   (  ) a distância 
 
Formação anterior à Pedagogia:  
Magistério: (   ) rede pública      (   ) rede particular 
Ensino Médio regular: (  ) rede pública       (   ) rede particular 
Ensino Técnico: (  ) rede pública       (   ) rede particular 
 
Curso de Especialização: (  ) sim    (  ) não 
Curso: ____________________________________ 
Instituição: ________________________________ 
Ano de conclusão: _______________ 
 
Fez outra graduação (completa) antes ou depois da Pedagogia? 
(  ) sim     (  ) não 
Curso: _____________________________ 
Instituição: __________________________ 
Ano de conclusão: _______________ 
 
 
Já participou de algum curso oferecido pela Secretaria de Educação? 
(  ) sim   (  ) não 
Qual(quais) curso(s)? 
1. __________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
Duração de cada um: ______________________________ 
Ano(s): _________________________________ 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM OS SUJEITOS 
 

 
Sobre a Formação Inicial 
 
1. Porque decidiu ser professor(a)? Alguém influenciou (família, amigos, professores que 
teve)? Sofreu algum tipo de crítica ou preconceito por ter escolhido a docência? 
 
2. Fale um pouco sobre a sua formação: como foi? Que lembranças você tem? 
 
3. Quais os pontos positivos e negativos da sua formação inicial em relação aos conteúdos 
e metodologia? 
 
4. Que teorias você se recorda que foram abordadas quando estudou sobre alfabetização? 
 
5. Como foi seu estágio?  Você assistiu aulas de alfabetização? Que contribuição o estágio 
trouxe para sua formação? 
 
6. O que você estudou sobre métodos de alfabetização? Realizou estudos sobre as 
cartilhas?  
 
7. Lembra de algum autor que estudou? Tem preferência por algum deles? 
 
8. Das teorias que você estudou em sua formação, qual delas você acredita ser mais 
apropriada para a alfabetização? Por quê? 

 
9. Quais os métodos de alfabetização que você estudou? Qual o que você considera mais 
adequado e por quê? 
 
Sobre a prática alfabetizadora 

 
10. Para você, o que é alfabetização?  
 
11. Quando podemos afirmar que um aluno está alfabetizado? 
 
12. Quais as dificuldades e facilidades que você encontrou no início da sua atuação como 
professor(a) alfabetizador(a)? 
 
13. Das teorias e métodos estudados(as) em alfabetização, qual/quais você adota em sua 
prática cotidiana? 
 
14. Como você organiza sua aula? De que forma você desenvolve seu trabalho com seus 
alunos?  Ou seja, como ensina a ler e escrever? (metodologia, materiais, etc.) 
 
15. Como trabalha com alunos que apresentam dificuldade na leitura e escrita? 

 
16. Que relações você estabelece entre o que aprendeu na sua formação inicial e 
continuada e a sua prática hoje em sala de aula? 
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APÊNDICE 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação/Metodista 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Eu, Zeni de Oliveira Muniz Ferreira, RG n. 17 387627-4, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação, da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação da  

Profª Drª Norinês P. Bahia, proponho o desenvolvimento da pesquisa Intitulada: “A 

Alfabetização e os desafios para os professores recém-formados”, que tem por 

objetivos: 

 Recuperar historicamente o percurso da grade curricular do curso de Pedagogia do ano 
de 2005 a 2015. 

 Investigar a contextualização da formação inicial dos pedagogos como base 
estruturante da sua prática pedagógica. 

 Identificar os tipos de saberes que foram assimilados e adquiridos no processo da 
formação inicial e que são usados na prática pedagógica. 

 

ESCLARECIMENTOS:  

 A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identidade 

dos sujeitos que se dispuseram a participar, e ainda retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

 A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 

 A participação da pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se 

tratar de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. Caso alguma 

questão causar desconforto, o sujeito poderá declinar de respondê-la. 

 

 

São Bernardo do Campo, ____/ ____/ ______. 

 

 

Nome completo do (a)mestrando(a) e assinatura  

 

 

Consentimento do (a) colaborador (a) 

 

Nome completo e assinatura 

 

 

Data: ___/____/_____. 
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APÊNDICE 4 – TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS  PARA 

COMPOSIÇÃO DOS PERFIS DAS ENTREVISTADAS 

 
 

QUESTÃO 1 – IDADE DOS PARTICIPANTES 

IDADE QUANTIDADE 

Até 20 anos 0 

De 21 a 25 2 

De 26 a 30 1 

De 31 a 40 2 

Total 5 

 

 

 

QUESTÃO 2 – SEXO DOS PARTICIPANTES 

GÊNERO QUANTIDADE 

Masculino 0 

Feminino 5 

Total 5 

 

 

 

QUESTÃO 3 – ESTADO CIVIL DOS PARTICIPANTES 

ESTADO CIVIL QUANTIDADE 

Solteiro (a) 1 

Casado (a) ou vivendo com o companheiro (a) 3 

Viúvo (a) 0 

Separado (a) ou divorciado (a) 1 

Total 5 

 

 

QUESTÃO 4 – QUANTIDADE DE FILHOS 

SUJEITO QUANTIDADE 

S1 3 

S2 0 

S3 0 

S4 1 

S5 0 
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QUESTÃO 5 – ETNIA DOS PARTICIPANTES 

ETNIA QUANTIDADE 

Branco 4 

Pardo 1 

Negro 0 

Oriental 0 

Indígena 0 

Total 5 

 

 

QUESTÃO 6 – MORA COM QUEM? 

PESSOAS COM QUEM MORA SUJEITO 

Sozinho S2 

Pais S5 

Sogro 0 

Filhos 

Marido 

S1, S4  

S1, S4 

Companheiro  

Irmãos 

Amigos 

1 

0 

 

 

QUESTÃO 7 – FAIXA SALARIAL DOS PARTICIPANTES 

FAIXA SALARIAL QUANTIDADE 

1-2 salários mínimos 1 

3-4 salários mínimos 3 

5-6 salários mínimos 1 

7-9 salários mínimos 0 

Acima de 10 salários mínimos 0 

Total 5 

 

 

QUESTÃO 8 – SITUAÇÃO DE MORADIA 

SITUAÇÃO DA MORADIA QUANTIDADE 

Casa própria 3 

Casa de aluguel 1 

Casa\apto cedido 1 

Total 5 
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QUESTÃO 9 – POSSUI CARRO PRÓPRIO? 

CARRO PRÓPRIO QUANTIDADE 

Sim 4 

Não 1 

Total 5 

 

 

 

QUESTÃO 10 – POSSUI COMPUTADOR COM INTERNET? 

COMPUTADOR COM INTERNET QUANTIDADE 

Sim 5 

Não 0 

Total 5 

 

 

 

QUESTÃO 11 – ESCOLARIDADE DOS PAIS. 

ESCOLARIDADE 
QUANTIDADE 

MÃE 

QUANTIDADE 

PAI 

Nunca frequentou a escola 0 0 

Series inicial do ensino fundamental 2 1 

Ensino fundamental completo 1 2 

Ensino médio completo 2 1 

Superior completo 0 0 

Outros 0 0 

Não sabe 0 1 

Total 5 5 

 

 

 

QUESTÃO 12 – ANO DE CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

ANO FORMAÇÃO ACADÊMICA QUANTIDADE 

2013-2014 1 

2014-2015 2 

2015-2016 2 

Total 5 
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QUESTÃO 13 – FORMAÇÃO ANTERIOR À PEDAGOGIA 

CURSOS REDE PÚBLICA REDE PRIVADA 

Magistério 1 0 

Ensino Médio Regular 3 1 

Ensino técnico 0 0 

Total 4 1 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

SUJEITOS CURSOS ANO DE CONCLUSÃO 

S1 0 0 

S2 1 2014 

S3 1 2016 

S4 1 2015 

S5 1 2016 

 

 

 

 

QUESTÃO 15 – OUTRAS GRADUAÇÕES 

OUTRAS GRADUAÇÕES QUANTIDADE 

Sim 0 

Não 5 

Total 5 

 

 

 

 

QUESTÃO 16 – JÁ PARTICIPOU DE ALGUM CURSO OFERECIDO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO? 

SUJEITO QUANTIDADE 

S1 0 

S2 2 

S3 3 

S4 2 
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APENDICE 5 – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA COM SUJEITO 1 – ÁUDIO 005 
 

[>Pesquisadora]: Vou fazer as perguntas para 
a professora K., da escola L. S. Professora K, 
boa tarde! 

 

[>Sujeito]: Boa tarde! 

 

[>Pesquisadora]: Por que decidiu ser 
professora? Alguém te influenciou, amigos, 
família, professores que teve? Sofreu algum 
tipo de crítica ou preconceito por ter 
escolhido a docência? Como foi essa parte? 

 

[>Sujeito]: Então, na verdade eu escolhi ser 
professora porque desde pequena eu sempre 
gostei muito de ver a atuação da professora. 
Eu cresci dizendo que seria uma professora, e 
foi isso que me motivou. As ações das minhas 
professoras refletidas em mim, no futuro. 

 

[>Pesquisadora]: Teve alguma crítica em 
relação a sua escolha por alguém? 

 

[>Sujeito]: Não. Não tive. Pelo contrário, da 
família não, a gente tem crítica dos outros. Mas 
da família não.  

 

[>Pesquisadora]: Fale um pouco sobre a sua 
formação, como foi? Que lembranças você 
tem? 

 

[>Sujeito]: Na verdade, eu sou da época do 
CEFAM (Centro Específico de Formação e 
Aperfeiçoamento do Magistério), não é? Então 
nós fazíamos uma provinha para passar para 
entrar no CEFAM. Eu lembro que a primeira 
vez que eu fui, eu fui reprovada. Então, eu fiz 
primeiro colegial normal, aí tentei novamente 
e consegui fazer o CEFAM. Formei-me depois 
de quatro anos, período integral, e, assim, foi 
uma formação excelente, onde nós ficávamos 
o tempo todo na escola com as formações, 
fazíamos os estágios, então isso foi muito 
importante na minha prática de sala de aula, 
essa teoria toda, todo esse conjunto de ações 
contribuiu para a minha formação hoje. Está 
muito... formal? 

 
[>Pesquisadora]: Que teorias você... 
[>Sujeito]: Ai meu deus! 

 

[>Pesquisadora]: Se recorda [as teorias] que 
foram abordadas quando estudou sobre 
alfabetização? 

 

[>Sujeito]: As teorias de... Foi de Jean Piaget, 
Emília Ferreiro, (), foram essas três. 

 

[>Pesquisadora]: Como foi seu estágio? Você 
assistiu aulas de alfabetização? 

 

[>Sujeito]: Então, na verdade nós fizemos os 
estágios. E o que eu me lembro como 
estagiária era sempre ficar lá no fundo, não 
tinha muitas aulas assim de alfabetização, de 
jogos, essas coisas. Era mais o papel, a criança 
sentada, professor falando, eu não via...  

 

[>Pesquisadora]: Que contribuição o estágio 
trouxe para a sua formação? 

 

[>Sujeito]: ((risos)) A contribuição do que eu 
não deveria fazer enquanto professora. Porque 
isso foi gerando em mim as ações que eu não 
gostaria que fizessem comigo e nem com o 
meu aluno e despertou em mim um desejo de 
busca mesmo, de ir atrás, de fazer o meu 
melhor, de pensar em quais intervenções 
poderiam ajudar aquela criança, naquele 
momento da alfabetização, nas hipóteses da 
escrita...  

 

[>Pesquisadora]: E desses autores que você 
citou, você tem preferência por algum deles? 

 

[>Sujeito]: Eu acredito na junção, no conjunto 
das teorias.  

 

[>Pesquisadora]: Das teorias que você 
estudou na sua formação, qual delas você 
acredita ser mais apropriada para 
alfabetização? Por quê? 

 

[>Sujeito]: Ai... Vamos ver... Eu gosto muito da 
Emília Ferreiro, porque ela vem falando todo o 
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processo de construção do pensamento para 
se chegar na escrita. Então, eu acho que esse 
processo tem que ser respeitado e a gente tem 
que pensar em ações para que esse processo 
funcione. E a criança sinta-se capaz de ler, de 
escrever e estar alfabetizada nas séries iniciais. 
() é isso que você queria saber? 
 
[>Pesquisadora]: É. Das teorias que você 
estudou em sua formação, () que você já 
falou, quais os métodos de alfabetização que 
você estudou? Qual o que você considera 
mais adequado e por quê? 
 
[>Sujeito]: Assim, os métodos... Os cursos? 
 
[>Pesquisadora]: Método tradicional... 
 
[>Sujeito]: Ah...  
 
[>Pesquisadora]: Você estudou em que 
método, quando você estudou? Qual era... 
 
[>Sujeito]: Era mais tradicional. 
 
[>Pesquisadora]: Mais tradicional... 
 
[>Sujeito]: É, na minha época era. Mas eu 
acredito na construção. Acho que a questão do 
construtivismo, você construir a criança, 
naquilo que para ela esteja dentro de um 
contexto que seja interessante, significativo e 
em conjunto com o lúdico também, porque eu 
acho muito importante. Uma forma prazerosa. 
Você vai esperar. 
 
[>Pesquisadora]: Para você o que é 
alfabetização? 
 

[>Sujeito]: Ai, meu deus... Palavras. ((risos)) 
Vamos ver... Alfabetização é quando a criança 
tem autonomia para fazer a leitura... ((risos)) ai 
e agora... Para fazer a leitura de tudo que ela 
vê, do contexto que ela está, quando ela 
consegue decifrar os códigos, compreendê-los, 
interpreta-los... Ai, Z., depois você dá um jeito 
aí... 

 

[>Pesquisadora]: Quando podemos afirmar 
que um aluno está alfabetizado?  

 

[>Sujeito]: Quando ele tem autonomia... 

((interrupção de crianças)). Quando ele tem 
essa autonomia de leitura, de compreensão, de 
escrever, de entender que quando ele vai 
escrever, ele vai escrever para alguém, ler, se 
sentir capaz. 
 
[>Pesquisadora]: Quais as dificuldades e 
facilidades que você encontrou no início de 
sua atuação como professora alfabetizadora? 
 
[>Sujeito]: Bom, logo que eu iniciei a 
dificuldade que eu encontrei foi porque eu 
cheguei, assim, me formei em 1997 e só atuei 
depois de 9 anos. Então, muitas coisas 
mudaram, a concepção já não era a mesma, o 
método já não era tradicional, tinha a 
concepção dos ciclos, então isso foi um desafio 
muito grande... Entender tudo isso. E a gente 
sabe que é uma evolução constante dos 
pensadores, das práticas... Então, a minha 
dificuldade maior foi essa. Muito tempo em 
casa, parada, estacionada, sem estudar, sem 
saber das inovações, então eu tive que correr 
na prática com auxilio dos outros educadores. 

[>Pesquisadora]: Das teorias e métodos 
estudados em alfabetização, quais você adota 
em sua prática cotidiana? 

 

[>Sujeito]: Eu acredito que seja a prática da 
construção, de alfabetizar, partindo de um 
ponto de vista do todo para as partes, dentro 
de um contexto, de uma forma significativa 
para eles, a partir de textos (), das 
(“parneiras”), das cantigas de roda... Acho que 
é isso. 

 

[>Pesquisadora]: Como você organiza sua 
aula? De que forma você desenvolve o seu 
trabalho com os seus alunos, ou seja, como 
ensinar a ler e escrever? Metodologia, 
materiais... 

 

[>Sujeito]: Então, nós estamos agora com o 
projeto... Vou falar do projeto que nós estamos 
fazendo, que é um projeto de agrupamento no 
ciclo. Então, nós partimos de uma história, 
vamos supor, () bruxa vem a minha festa. E aí 
nós montamos agrupamentos, respeitando a 
hipótese da criança e agrupando para que elas 
possam fazer os ajustes, tanto na escrita, 
quanto na lista dos personagens, com letras 
móveis...  
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[>Pesquisadora]: Como trabalha com seus 
alunos que apresentam dificuldade na leitura 
e na escrita? 
 
[>Sujeito]: Então, nós trabalhamos com os 
agrupamentos.  
 
[>Pesquisadora]: Esses agrupamentos servem 
também para sanar essas questões, essas 
dificuldades? 
 
[>Sujeito]: Isso. 
 
[>Pesquisadora]: Esses ajustes são? Como 
você faz? 
 
[>Sujeito]: Com as crianças? 
 
[>Pesquisadora]: É. 
 
[>Sujeito]: A gente coloca as duplas com as 
hipóteses parecidas, próximas. Porque eles 
conseguem um auxiliar o outro. A hora da 
leitura, de fazer intervenção... E aí tem o olhar 
do professor para mediar também essas ações. 
 
[>Pesquisadora]: Que relações você 
estabelece entre o que aprendeu na sua 
formação inicial e continuada e na sua prática 
hoje em sala de aula? 
 
[>Sujeito]: Eu acho que aí a questão da 
responsabilidade do professor, do olhar desse 
professor, das mediações que esse professor 
tem que ter, da reflexão das práticas diárias, 
para que essa criança possa atingir o nível de 
alfabetização, de ser alfabetizado.  
 
[>Pesquisadora]: Está bem, professora K., 
muito obrigada! 
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ENTREVISTA COM SUJEITO 2 – ÁUDIO 007 
 

[>Pesquisadora]: Boa tarde! Eu vou 
entrevistar a professora D., de uma EMEI de 
Santo André. Boa tarde, professora D! 
 
[>Sujeito]: Boa tarde! 
 
[>Pesquisadora]: Vamos fazer uma entrevista 
sobre a sua formação inicial. Por que decidiu 
ser professora? Alguém te influenciou? E se 
você sofreu alguma crítica ou preconceito por 
ter escolhido essa profissão? 
 
[>Sujeito]: Não, na verdade, eu já trabalhava 
em uma empresa em outra área, e eu sempre 
quis ser professora e fui estudar e a minha 
família sempre apoiou. Eles sempre apoiaram a 
minha escolha. 
 
[>Pesquisadora]: Fale um pouco sobre a sua 
formação? Como foi? Que lembranças você 
tem? 
 
[>Sujeito]: A minha primeira formação 
pedagógica foi a faculdade, a licenciatura de 
pedagogia, e depois eu fiz duas especializações 
de pós-graduação, uma de alfabetização e 
letramento e outra de educação infantil. E eu 
aprendi muita coisa, mas as grandes 
experiências foram na prática mesmo. 
 
[>Pesquisadora]: Quais os pontos positivos e 
negativos da sua formação inicial em relação 
aos conteúdos e metodologia? 
 
[>Sujeito]: Os pontos positivos é que eu tinha 
bastante teoria para trabalhar. Agora os 
pontos negativos é que faltou experiência, 
muita experiência. Quando eu fui dar aula, eu 
percebi que eu sabia somente teoria, não sabia 
muito como colocar em prática. 
 
[>Pesquisadora]: Que teorias você recorda 
que foram abordadas quando estudou sobre 
alfabetização? 
 
[>Sujeito]: Eu estudei bastante as pesquisas da 
Emília Ferreiro, da (Teberoski), e... E o processo 
da aquisição da escrita, que são as hipóteses 
silábicas... E isso é o que realmente ajuda na 
prática, no dia a dia, para alfabetizar as 

crianças.  
 
[>Pesquisadora]: Como foi o seu estágio? 
Você assistiu aulas de alfabetização? Que 
contribuição o estágio trouxe para a sua 
formação? 
 
[>Sujeito]: No momento do estágio eu 
trabalhava em uma sala com uma professora 
que desenvolveu alfabetização no primeiro 
ano. Eu aprendi muitos jogos, muitas 
estratégias lúdicas, de fazer com que a criança 
evoluísse na hipótese silábica que ela estava. 
Então, isso contribuiu muito, agregou muita 
experiência ao que eu já tinha, então o estágio 
foi bem significativo. 
 
[>Pesquisadora]: O que você estudou sobre 
métodos de alfabetização? Realizou estudos 
sobre cartilhas? 
 
[>Sujeito]: Não. No ano que eu me formei nós 
não usávamos mais cartilhas, então eu não 
cheguei a ter contato com esse material. E, aí, 
o método... Eu sempre segui a linha 
construtivista, as escolas que eu trabalhei eram 
sempre construtivistas. Então, eu utilizava 
recursos e estratégias do construtivismo para a 
alfabetização. Então, são jogos, muitas 
brincadeiras e, principalmente, utilizando o 
letramento. 
 
[>Pesquisadora]: Lembra-se de algum autor 
que estudou? Tem preferência por algum 
deles? 
 
[>Sujeito]: Emília Ferreiro e () (Teberoski). 
 
[>Pesquisadora]: Das teorias que você 
estudou em sua formação, qual delas você 
acredita ser mais apropriada para a 
alfabetização? E por quê? 
 
[>Sujeito]: Olha, acho que das teorias... Eu 
gosto muito do estudo da Emília Ferreiro, 
porque ela retrata bem as hipóteses, e a gente 
consegue enxergar isso, tanto na alfabetização 
de crianças, como na alfabetização de jovens e 
adultos. E a Ana Teberoski seguiu a mesma 
linha, então eu acho que... Os livros dessas 
autoras trazem muita teoria que dá para 
utilizar na prática.  
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[>Pesquisadora]: Quais os métodos de 
alfabetização que você estudou? Qual que 
você considera mais adequado? Por quê? 
[>Sujeito]: Seria na linha do construtivismo 
mesmo, que o aluno ele... Ele constrói seu 
conhecimento sobre alfabetização, ele constrói 
as ideias sobre alfabetização, sobre a escrita. 
Então, é aonde você pode trabalhar as 
hipóteses de uma forma lúdica, 
contextualizada e sempre utilizando o 
letramento. 
 
[>Pesquisadora]: E para você, o que é 
alfabetização? 
 
[>Sujeito]: Alfabetização é onde a criança 
aprende a decifrar o código. Então, ela aprende 
a ler e escrever, decifrando os códigos. Por isso 
que a alfabetização tem que seguir com o 
letramento, que é onde ela utiliza, ela sabe 
decifrar o código através da alfabetização e 
sabe utilizar com práticas sociais, que é o 
letramento. 
 
[>Pesquisadora]: Quando podemos afirmar 
que um aluno está alfabetizado? 
 
[>Sujeito]: Quando ele consegue utilizar o 
código da escrita, consegue ler e escrever na 
forma convencional. 
 
[>Pesquisadora]: Quais as dificuldades e 
facilidades que você encontrou no início de 
sua atuação como professora alfabetizadora? 
 
[>Sujeito]: Acho que a falta de experiência e 
prática. Não tinha tanta prática, 
principalmente para realizar as intervenções. 
Porque, muitas vezes, a atividade é rica, mas as 
intervenções são essenciais para que essa 
atividade enriqueça o conhecimento do aluno, 
que faça ele avançar na hipótese. Então, 
identificar a intervenção adequada para o 
momento foi uma das minhas maiores 
dificuldades.  
 
[>Pesquisadora]: Das teorias e métodos 
estudados em alfabetização, quais você adota 
em sua prática cotidiana? 
 
[>Sujeito]: Alfabetização sempre por meio da 
leitura, do letramento e sempre 

contextualizada. Então, em algum jogo, em 
alguma estratégia concreta para o aluno 
conseguir enxergar o que ele está construindo 
no período da alfabetização. 
 
[>Pesquisadora]: Como você organiza a sua 
aula e de que forma você desenvolve o seu 
trabalho com o seus alunos, ou seja, como 
ensina a ler e escrever? Metodologia, 
materiais... 
 
[>Sujeito]: Eu inicio sempre pelo nome. Então, 
eu utilizo o nome como base para identificação 
de letras, identificação de sons, os sons das 
letras. Gosto muito de trabalhar no sistema 
fonético, então eu utilizo o nome da própria 
criança para que a partir daí ela construa 
outras palavras, faça associações. Gosto de 
trabalhar com rótulos, com livros, histórias sem 
texto, onde eu sou a escriba e a gente constrói 
o texto... E, dentro dessas situações de leitura 
e escrita, a criança vai desenvolvendo, vai 
criando, vai ampliando a sua visão sobre a 
leitura e a escrita. E com isso, eu desenvolvo 
todo um trabalho de acordo com os interesses 
da turma, e de uma forma que seja significativo 
e procurando materiais que sejam mais 
concretos para que eles consigam visualizar as 
diversas formas e possibilidades da escrita. 
 
[>Pesquisadora]: Como trabalha com os 
alunos que apresentam dificuldade na leitura 
e na escrita? 
 
[>Sujeito]: Com atividades diferenciadas. Letras 
móveis... Se for preciso trabalhar mais sobre o 
nome próprio, a gente trabalha o nome dos 
amigos da sala, com listas, construção de listas, 
caça palavras, e outros jogos de alfabetização. 
 
[>Pesquisadora]: Que relações você 
estabelece entre o que aprendeu na sua 
formação inicial e continuada, e sua prática 
hoje em sala de aula? 
 
[>Sujeito]: Acho que eu fui aperfeiçoando, eu 
fui mudando as estratégias, fui desenvolvendo 
até com as próprias crianças. Cada criança tem 
uma forma de pensar e com a experiência, 
alfabetizando muitas crianças e adultos 
também, você vai vendo outros caminhos. O 
que, às vezes, uma criança não entende, a 
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outra entende, então, você trabalha o 
conteúdo de diversas formas, para que você 
consiga atingir todos os alunos. E no início eu 
não tinha essa percepção e, agora, depois de 
alguns anos, eu já tenho essa percepção de 
uma forma mais fácil. 
 
[>Pesquisadora]: Muito obrigada, professora 
D. pela sua contribuição! 
 
[>Sujeito]: Foi nada. 
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ENTREVISTA COM SUJEITO –  3 ÁUDIO 008 
 

[>Pesquisadora]: Eu vou entrevistar a 
professora do primeiro ano, do primeiro ciclo 
fundamental, primeira série, da escola F.P.M. 
Por que decidiu ser professora? Alguém te 
influenciou, sua família, seus amigos? Sofreu 
algum tipo de crítica ou preconceito por ter 
escolhido essa profissão? 
 
[>Sujeito]: Minha primeira professora, do 
antigo prézinho, foi uma pessoa muito 
influente na minha... Eu não me lembro de 
muita coisa da infância, mas ela me marcou. É 
a única professora que eu lembro o nome, que 
era Terezinha, era uma pessoa muito 
atenciosa. Sempre fui muito tímida, 
envergonhada, e aquela criança quietinha... E 
ela sempre foi presente, me buscava dentro da 
minha timidez para participar das atividades, 
então, era uma pessoa que me influenciou. E 
quando eu decidi, eu já estava com idade, e aí 
precisava fazer alguma coisa. E eu sempre 
gostei de crianças, aí você vai naquela ilusão 
"eu gosto de criança, é só isso", e aí a gente 
descobre que não é, que por detrás de tudo, 
do gostar de criança, precisa ter uma postura 
de querer enfrentar as dificuldades da sala de 
aula. 
 

[>Pesquisadora]: Fale um pouco sobre a sua 
formação. Como foi? Que lembranças você 
tem? 

 

[>Sujeito]: Então, eu sempre fui muito tímida, 
como eu falei, então, assim... Eu morria de 
vergonha de ser chamada na frente e a parte 
da Matemática era algo bem difícil para mim, 
porque sempre tive dificuldade e aquele 
negócio do decorar a tabuada, a chamada oral 
foi bem difícil. Eu não tenho lembranças do 
meu tempo de escola, porque na infância 
aconteceram algumas coisas familiares e eu 
acho que eu bloqueei, aí veio com tudo. Então, 
eu não tenho muitas recordações de como foi 
a formação... 

 

[>Pesquisadora]: Quais os pontos positivos e 
negativos da sua formação inicial em relação 
aos conteúdos e metodologia? 

 

[>Sujeito]: Então assim, os negativos eu acho 

que na faculdade a teoria é muito bonita, e a 
gente não tem muito a visão da prática. E 
mesmo quando estagiária, a gente vê algumas 
coisas, mas não é você que responde, não é 
você que tem a responsabilidade, então, a 
gente não tem a dimensão real do que é ser 
professora. E a gente só tem esse olhar, 
enfrentando a sala. E os pontos positivos...  
 

[>Pesquisadora]: Que teorias você recorda 
que foram abordadas, quando estudou sobre 
alfabetização? 

[>Sujeito]: Teorias... Então, na teoria a gente vê 
muita a questão das hipóteses de escrita, que 
na teoria é tudo tão difícil... Quando a 
professora explica é um monstro, a gente não 
tem... E eu só fui aprender mesmo a fazer e ter 
uma noção quando eu parti para a prática, mas 
da faculdade foi bem vago... 

[>Pesquisadora]: Como foi seu estágio? Você 
assistiu aulas de alfabetização? Que 
contribuição o estágio trouxe para a sua 
formação? 

[>Sujeito]: No segundo eu participei de uma 
sala de alfabetização, porém, eu cheguei no 
mês de maio. Então, a professora já tinha 
alfabetizado a sala inteira, mas, assim, era uma 
professora tradicionalíssima, ela alfabetizou 
com a letra cursiva, e quando eu cheguei tinha 
umas duas crianças que não estavam 
alfabetizadas, alfabéticas. Então assim, não tive 
muito contato inicial, de como é pegar uma 
criança crua, isso eu tive mesmo na prática. 

[>Pesquisadora]: O que você estudou sobre 
métodos de alfabetização? Realizou estudo 
sobre cartilhas? 

[>Sujeito]: Não. Sobre cartilhas não. Eu fui ver 
alguma coisa no PNAIC (Plano Nacional de 
Alfabetização na Idade Certa), mesmo que eu 
me recordo. O ano passado já com a sala de 
primeiro ano. Porque da faculdade, realmente, 
foi bem vago e não tenho... 

[>Pesquisadora]: Lembra-se de algum autor 
que estudou? Tem preferência por algum 
deles? 

[>Sujeito]: Não. 
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[>Pesquisadora]: Das teorias que você 
estudou em sua formação, qual delas você 
acredita ser mais apropriada para a 
alfabetização? Por quê? 

[>Sujeito]: Eu acho que... Não tem uma teoria 
certa, porque cada criança age de uma 
maneira. Até o ano passado, eu não sei se isso 
era certo, eu tentei de tudo, parti para os 
jogos, para a parte lúdica e, aí, tinha criança 
que não ia e eu tive que apelar para o silabário. 
Então, assim, foi um pouco do... Ora você tem 
que ser tradicional, ora você tem que ser 
construtivista, ora você tem que virar 
chapeuzinho vermelho na sala, para ver se a 
criança atinge, porque cada criança tem um 
ritmo e eu acho que você tem que tentar de 
tudo. Não dá para seguir uma única teoria, ou 
um único método. 

[>Pesquisadora]: Quais os métodos de 
alfabetização que você estudou? Qual que 
você considera mais adequado e por quê? 

[>Sujeito]: De acordo com a questão anterior, 
não dá para você seguir um método fechado, 
cada criança responde de um jeito. 

[>Pesquisadora]: Para você, o que é 
alfabetização? 

[>Sujeito]: Alfabetização... Ai...  

[>Pesquisadora]: Quando podemos afirmar 
que um aluno está alfabetizado? 

[>Sujeito]: Acho que alfabetizado, a gente vai 
se alfabetizando ao longo da vida, não é? 
Mesmo hoje eu leio, escrevendo, eu não sou 
alfabetizada 100%, isso vai... Todo dia a gente 
se alfabetiza um pouquinho. 

[>Pesquisadora]: Quais as dificuldades e 
facilidades que você encontrou no início de 
sua atuação como professora alfabetizadora? 

[>Sujeito]: A facilidade é que eu encontrei uma 
parceira, que me ajudou muito, então ela me 
orientou. E as dificuldades todas, porque eu 
vim da creche, que é um mundo à parte, e caí 
no fundamental, no primeiro ano com uma 
sala cheia, sem muita base. Então, eu tive 
todas as dificuldades possíveis, mas eu tive 
pessoas que me ajudaram e que foram 

facilitadoras do meu trabalho. 

[>Pesquisadora]: Das teorias e métodos 
estudados em alfabetização, quais você adota 
em sua prática cotidiana? 

[>Sujeito]: Volta na teoria e no método. Eu usei 
um pouquinho de tudo. Eu peguei o silabário, 
eu parti dos jogos, das brincadeiras... Eu usei 
um pouquinho de tudo para diferentes 
crianças. 

[>Pesquisadora]: E como você organiza a sua 
aula? De que forma você desenvolve o seu 
trabalho com os seus alunos, ou seja, como 
ensina a ler e escrever? 

[>Sujeito]: Eu não gosto deles sentados 
individuais, então, eu procurei fazer sempre os 
grupos produtivos, ou as duplas, e foi assim. 
Levei bastantes jogos, as brincadeiras, nós 
usamos os livros que tinha...  

[>Pesquisadora]: Como trabalha com alunos 
que apresentam dificuldade na leitura e na 
escrita? 

[>Sujeito]: Com esses eu fiz atividades 
diferenciadas, procurei levar coisas mais 
motivadoras para eles, peguei muito conto de 
fadas, e foi um trabalho individual mesmo, 
olhando para cada um. 

[>Pesquisadora]: Que relação você estabelece 
entre o que aprendeu na sua formação inicial 
e continuada, e na sua prática hoje em sala de 
aula? 

[>Sujeito]: Eu acho que a formação inicial foi... 
Só um pontinho. Eu aprendi a ser professora, 
estou aprendendo na prática. Não saí da 
faculdade professora, saí muito crua de tudo. 
Não sabia preencher um diário, meu primeiro 
diário eu errei inteirinho, porque essas coisas a 
gente chega na escola, e o pessoal acha que a 
gente já sabe e não... A gente vai aprendendo 
aos pouquinhos. Então, essa relação do que eu 
não sabia, do que eu estou aprendendo e do 
que eu tenho que aprender ainda. Eu acho que 
é isso. 

[>Pesquisadora]: Muito obrigada, professora! 
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ENTREVISTA COM SUJEITO 4 – ÁUDIO 012 
 

[>Pesquisadora]: Vou entrevistar a professora 
M., que trabalha com a segunda série do 
ensino fundamental. Professora M., boa 
tarde! 
 

[>Sujeito]: Boa tarde! 

 

[>Pesquisadora]: Por que decidiu ser 
professora? 

 

[>Sujeito]: Ah, porque desde criança eu sempre 
gostei muito de escrever, de passar lição para 
os meus irmãos, para os meus primos, 
atividades, corrigir, sempre gostei. 

 

[>Pesquisadora]: Alguém influenciou a sua 
escolha, a sua família? 

 

[>Sujeito]: A minha mãe sempre falava "Ah! vai 
ser professora, para gostar de papel assim, 
escrever e tudo mais..." e tenho amigas, 
parentes professoras. 

 

[>Pesquisadora]: E você sofreu algum tipo de 
crítica ou preconceito por ter escolhido a 
docência? 

 

[>Sujeito]: Com certeza. Até um tio meu, que 
não tem estudo, já falou: "Nossa, tanta 
profissão que tem, e você foi escolher logo 
essa? A pior de todas?” E eu falei "Não é assim, 
como você pensa assim e manda os seus filhos 
para escola?". 

 

[>Pesquisadora]: Fale um pouco sobre sua 
formação, como foi? Que lembranças você 
tem? 

 

[>Sujeito]: Então, eu terminei o Ensino Médio, 
não fiz Magistério, terminei o Ensino Médio em 
2006 e 2010 e eu comecei a fazer a faculdade. 
Fiz Pedagogia na UNIABC, que agora é 
Anhanguera, foram três anos e meio 
presencial, sete semestres. Aprendi muito no 
curso de Pedagogia. 

 

[>Pesquisadora]: Quais os pontos positivos e 
negativos da sua formação inicial em relação 
aos conteúdos e metodologia? 

[>Sujeito]: Você está perguntando na prática, 
mesmo? 
 
[>Pesquisadora]: Na faculdade. 
 
[>Sujeito]: Então... 
 
[>Pesquisadora]: Quais os pontos positivos e 
negativos da sua formação inicial em relação 
aos conteúdos e metodologia? 
 
[>Sujeito]: Ah! Sempre gostei muito. A 
dificuldade que eu tinha mais foi na 
metodologia da pesquisa científica, e na parte 
de sondagem. Aí, eu só vim agora, mesmo, a 
aprender na prática a sondagem. Como fazer 
com as crianças. 
 
[>Pesquisadora]: Que teorias você se recorda 
que foram abordadas quando estudou sobre 
alfabetização? 
 
[>Sujeito]: Então, a Emília Ferreiro... Deixa-me 
lembrar mais... Emília Ferreiro... ((silêncio)) 
Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Paulo Freire... 
Entre outros. 
 
[>Pesquisadora]: Como foi seu estágio? Você 
assistiu a aulas de alfabetização? Elas 
trouxeram contribuição para a sua formação? 
 
[>Sujeito]: Então, o meu estágio... No 
fundamental, você diz, certo? Então, eu fiz, era 
cada dia numa sala, eu aprendi de cada sala um 
pouco, mas eu não cheguei a pegar no estágio 
a parte de sondagem, que era a minha 
dificuldade. E me identifiquei muito com o 
fundamental. Com certeza, sempre contribuiu. 
Mas, a parte que eu tinha mais dificuldade, que 
eu gostaria de ver, eu não peguei, que foi essa 
parte de sondagem.  
 
[>Pesquisadora]: Sobre os métodos de 
alfabetização, você realizou algum estudo 
sobre as cartilhas? 
 
[>Sujeito]: Não, só foi o que eu vi na faculdade 
mesmo. 
 
[>Pesquisadora]: Lembra-se de algum autor 
que estudou? Tem preferência por algum 
deles? 
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[>Sujeito]: Ah, eu adoro Paulo Freire, esses que 
eu citei, entre outros da faculdade, como de 
Psicologia também. 
 
[>Pesquisadora]: Das teorias que você 
estudou em sua formação, qual delas você 
acredita ser mais apropriada para 
alfabetização e por quê? 
 
[>Sujeito]: Acredito que a sondagem e a... 
Construtivismo também, eu acho que tudo tem 
que elencar o tradicional com o 
construtivismo. Lembrando que a criança já 
traz uma bagagem de casa e você tem que, a 
partir dali, trabalhar com eles, o cotidiano, seu 
dia a dia... É mais fácil que se dê o aprendizado. 
 
[>Pesquisadora]: Quais os métodos de 
alfabetização que você estudou? E qual você 
considera mais adequado? 
 
[>Sujeito]: O construtivismo mesmo, que a 
criança é, acredito, que o centro. O professor 
como mediador, ajudando as crianças, aqueles 
que têm mais dificuldade, você trabalhar com 
atividades diferenciadas na sala... 
 
[>Pesquisadora]: Para você, o que é 
alfabetização? 
 
 [>Sujeito]: Alfabetização? É a criança aprender 
a ler, a escrever e acima de tudo a interpretar. 
Então ela tem que ter alfabetização e o 
letramento, não basta só aprender a ler e não 
entender o que está lendo. 
 
[>Pesquisadora]: Quais as dificuldades e 
facilidades que você encontrou no início de 
sua atuação como professora alfabetizadora? 
 
[>Sujeito]: Então, a minha dificuldade era essa, 
a parte da sondagem, como fazer, o que fazer, 
e como ajudar as crianças. E tive muita ajuda 
de outros professores mais velhos, colegas, e 
estou aí caminhando. 
 
[>Pesquisadora]: Das teorias e métodos 
estudados em alfabetização, quais você adota 
em sua prática cotidiana? Você costuma usar? 
 
[>Sujeito]: O construtivismo. Ainda estou no 
início da carreira, ainda estou mais para o lado 

do construtivismo, não deixando o tradicional, 
sempre uma coisa e outra você pega ali do 
método tradicional. 
 
[>Pesquisadora]: Como você organiza a sua 
aula? De que forma você desenvolve o seu 
trabalho com seus alunos, como ensinar a ler 
e a escrever? Usa alguma metodologia, algum 
material? 
 
[>Sujeito]: Sim. Eu planejo a aula antes, planejo 
a leitura e os livros antes, já levo tudo 
preparado. Materiais eu utilizo jogos... 
Bastante poesia, poema... Parlenda, entre 
outros. 
 
[>Pesquisadora]: E os alunos que têm 
dificuldade na leitura e na escrita, como você 
trabalha? 
 
[>Sujeito]: Então, com esses eu peço 
colaboração da família e trabalho com 
atividades diferenciadas. Eu acho que é 
importante e ajuda o silabário, que aí a criança 
vai aprendendo a formar as palavrinhas através 
das sílabas. Ba, be, bi, bo, bu... Ca, ce, ci, co, 
cu... 
 
[>Pesquisadora]: Que relação você estabelece 
entre o que aprendeu na sua formação inicial 
e continuada e sua prática hoje em sala de 
aula? 
 
[>Sujeito]: Ah, eu aprendi muita coisa legal na 
minha formação, porém, você só vai aprender 
mais na prática mesmo, que é onde você tem 
que correr atrás, você tem que pesquisar, 
porque você não entra na sala de aula pronta, 
se você não buscar, você não consegue atingir 
seus objetivos. 
 
[>Pesquisadora]: Obrigada, professora M.! 
 
[>Sujeito]: Não tem de quê, Z., fique à vontade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

ENTREVISTA COM SUJEITO 5 – ÁUDIO 011 
 

[>Pesquisadora]: Vou entrevistar a professora 
R., aqui da escola L. O, que trabalha com a 
terceira série do ensino fundamental. 
Professora R., bom dia! 
 
 [>Sujeito]: Bom dia! 
 
[>Pesquisadora]: Por que decidiu ser 
professora? Foi influência de alguém? Sofreu 
algum tipo de crítica ou preconceito ao 
realizar essa escolha? 
 
[>Sujeito]: Eu decidi ser professora... Primeiro 
eu decidi trabalhar com comunicação, eu 
achava que ia ser um caminho que eu podia 
atingir algumas pessoas. Algumas, não. Um 
meio em que eu pudesse atingir muitas 
pessoas. Só que ao longo do primeiro curso 
que eu fiz, eu percebi que não, que trabalhar 
com adultos seria muito difícil, porque as 
opiniões estão formadas. Daí eu decidi ir para 
Pedagogia, por conta do meu histórico, sempre 
gostei de estudar, e achar que eu tive bons 
professores ao longo da vida que me deixaram 
boas lembranças. E aí eu acabei indo para a 
Pedagogia. Na minha família não teve 
ninguém. Tem o meu pai que ao longo de cinco 
anos está trabalhando numa creche, mas não 
tem mais ninguém que influenciou. Sobre 
crítica ou preconceito... Quanto à família não, 
mas quantos às outras pessoas, eu ouvi que, 
talvez, eu não tivesse capacidade de ter 
alguma profissão melhor, ou que 
aparentemente fosse mais desejada pelas 
pessoas. 
 
[>Pesquisadora]: Fale um pouco sobre a sua 
formação. Como foi? E que lembranças você 
tem? 
 
[>Sujeito]: Escolar? Desde pequenininha eu 
sempre gostei de estudar. Eu me lembro de ser 
uma pessoa muito questionadora... O quê? 
Formação escolar você está falando? Foi 
tranquila. Eu consegui perceber que seguindo 
as normas das professoras, daquilo que era 
imposto eu conseguia me dar bem na escola. 
Por outro lado, eu sempre gostei de estudar, 
então, eu não tenho más recordações, pelo 
contrário, sempre fui uma aluna presente, que 

tinha professoras do lado. 
 
[>Pesquisadora]: Que teorias você recorda 
que foram abordadas quando estudou sobre 
alfabetização? 
 
[>Sujeito]: Teoria? Pegar o nome da teoria 
agora é ruim... Ah! Mas eu me lembro da 
Emília Ferreiro, assim, são as coisas que eu 
mais me lembro sobre ela. Dar o nome da 
teoria... Não vou te dar. Gostou da minha 
resposta? 
 
[>Pesquisadora]: Como foi o seu estágio? 
Você assistiu aulas de alfabetização? Que 
contribuição o estágio trouxe na sua 
formação? 
 
[>Sujeito]: Bom, meu estágio... Eu fiz o 
fundamental no terceiro ano. Então, eu 
consegui pegar algumas aulas de alfabetização 
por conta que nesse terceiro ano tinha alguns 
alunos que não estavam alfabéticos ainda. Deu 
para tirar uma base de como... Mais de como 
trabalhar e de como você conseguir associar 
uma turma que está produzindo texto com 
alguns alunos que ainda não estão alfabéticos. 
Ajudou-me para conseguir entender e para 
conseguir enxergar que isso acontece e que 
aconteceria comigo também. 
 
[>Pesquisadora]: Quais os pontos positivos e 
negativos da sua formação inicial em relação 
aos conteúdos e metodologia? 
 
[>Sujeito]: ((suspiro)) Pontos positivos, acredito 
que todos. Eu sempre enxerguei a formação 
acadêmica como mais um posicionamento 
político do que metodologia em si, de como 
trabalhar e com o que trabalhar. Então, eu 
tenho a minha formação inicial como algo 
superpositivo. Talvez negativo... Mais estudo 
de caso. Mas como trabalhar é muito 
complicado, cada dia e cada escola... Tem uma 
que você conversa em () completamente 
diferentes... Eu acho que isso se dá na prática e 
no dia a dia. Então, assim, os conteúdos, talvez 
outras coisas poderiam ter sido abordadas, 
mas a minha formação inicial é completamente 
positiva no meu trabalho. 
 
[>Pesquisadora]: O que você estudou sobre 
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métodos de alfabetização? Realizou estudos 
sobre as cartilhas? 
 
[>Sujeito]: A gente... Bom, nós estudamos... 
Vimos a cartilha por cima, o que era, da forma 
tradicional que era tida, de começar pelo 
mínimo para chegar ao máximo da palavra, 
letra, até chegar ao texto todo. Sobre os 
métodos de alfabetização, eu me lembro do 
analítico, do sintético, mas o meu curso 
praticamente se baseou nas formas mais atuais 
de se trabalhar, não excluindo esse tradicional, 
porque, às vezes, tem criança que vai avançar 
com isso, mas de começar com texto, de ter a 
leitura como início de tudo. 
 
[>Pesquisadora]: Lembra-se de algum autor, 
tem preferência por algum deles, durante o 
seu curso? 
 
[>Sujeito]: Geral ou sobre alfabetização? 
 
[>Pesquisadora]: Pode ser geral. 
 
[>Sujeito]: Ah, eu gosto da Guacira Lopes 
Louro, Paulo Freire, Celso Vasconcelos. 
Depende... Depende a linha de pensamento. 
Sobre alfabetização Emília Ferreiro. É que eu 
não consigo me recordar de tantos nomes 
nesse meio. Mas eu acho que são esses. 
 

[>Pesquisadora]: Das teorias que você 
estudou em sua formação, qual delas que 
você acredita ser mais apropriada para 
alfabetização? Por quê? 

 

[>Sujeito]: () Está aqui, não? Bom, hum... Cadê? 
Eu me perdi. () mas eu não me lembro dos 
nomes das teorias... () teoria da curvatura da 
vara, do Dermeval Saviani... () me vem isso na 
cabeça. Porque, basicamente, eu acho que foi 
isso que eu vi. 

 

[>Pesquisadora]: Mas fale sobre ela mesma... 

 

[>Sujeito]: Bom, o método de alfabetização 
que eu estudei... O que eu consigo me recordar 
mesmo é sobre os estudos da Emília Ferreiro. E 
acho completamente adequado, assim, eu 
consigo perceber que a minha turma, o meu 
terceiro ano, eles avançam quando a gente 
parte da leitura, da apropriação daquele texto, 

para depois a gente ir ao miudinho dele. De 
que tudo que a gente vai melhorar quanto 
ortografia, aspecto discursivo, ele tem que 
estar inserido num texto, ele tem que ter 
coerência, ele tem que ter significado. Então, é 
nessa linha de pensamento, de que aquilo que 
a gente vai trabalhar em relação à 
alfabetização tem que estar ligado e fazer 
sentido para a criança dentro de um texto, 
principalmente. 

[>Pesquisadora]: Para você, o que é 
alfabetização? 

[>Sujeito]: Bom. Alfabetização, primeiro, é a 
criança, ou a pessoa, se apropriar de um 
sistema de escrita e, junto com isso, conseguir 
fazer uma leitura de mundo. Ter possibilidade 
de entender e de se expressar através de uma 
linguagem que é universal. A partir do 
momento que ela se alfabetiza, ela tem outra 
possibilidade de se colocar perante os outros. 

[>Pesquisadora]: Quais as dificuldades e 
facilidades que você encontrou no início de 
sua atuação como professora alfabetizadora? 

[>Sujeito]: Bom, eu estou apenas a seis meses 
como professora. Eu estou num terceiro ano 
que, de 28 alunos, eu tenho seis que não estão 
alfabéticos. E desses seis que não estão 
alfabéticos, eu peguei eles todos silábicos com 
valor, então, a minha turma é muito agitada, 
entrei no meio do ano, então foi muito 
complicado trabalhar com essa produção de 
texto para os outros e ter que começar ali com 
essas seis crianças. A maior dificuldade foi 
arrumar tempo, conseguir organizar a sala para 
que os outros fizessem determinado tipo de 
atividade que eu conseguisse dar atenção, 
porque eu não tenho ajuda dentro da escola. É 
complicado conseguir alguém para dividir essa 
demanda. Facilidade, talvez, a quantidade de 
texto, a quantidade de coisa que você encontra 
na internet do que fazer e de outras 
professoras te ajudarem também. De que tipo 
de atividade eu dou para com valor, para o sem 
valor, para o silábico alfabético... Mas assim, a 
dificuldade foi bem grande. Em seis meses eu 
consegui avançar duas crianças, que estão 
agora silábicas alfabéticas, lendo fragmentado. 
Mas... A dificuldade é imensa. Quando uma 
sala está dividida entre várias hipóteses. 



113 
 

[>Pesquisadora]: Das teorias e métodos 
estudados em alfabetização, quais você adota 
em sua prática cotidiana? 

[>Sujeito]: De novo, Emília Ferreiro, por conta 
de... Mesmo essas crianças que não estão 
lendo ainda, dificilmente eu vou trabalhar com 
alguma coisa solta ali para elas. A gente se 
baseia em pequenos textos, mesmo o 
conteúdo, principalmente, às vezes, da sala, às 
vezes as parlengas e parte do texto para chegar 
ao miudinho da palavra... Então, basicamente o 
que eu falei sobre Emília Ferreiro. 

[>Pesquisadora]: Como você organiza a sua 
aula? De que forma você desenvolve o seu 
trabalho com os seus alunos, ou seja, como 
ensina a ler, escrever? Quais as metodologias, 
materiais... 

[>Sujeito]: Bom, pensando no grupo todo, na 
questão de alfabetização, na escola, seguimos 
sequenciadas de produção de texto. O trabalho 
é organizado, mais ou menos, em quinze dias, 
então primeiro eu vou fazer leitura 
compartilhada, depois eles vão fazer leitura 
individual, depois uma leitura em voz alta, 
entonada... A partir daí, nós retiramos palavras 
conhecidas, procurar no dicionário, a gente 
conversa sobre essas palavras. E aí são várias 
etapas. Corriqueiro proposital, texto 
aglutinado, interpretação de texto, estudo de 
texto... Até que eu peço uma reescrita para 
eles. No terceiro ano eu ainda estou na 
reescrita e nem tanto na produção de texto. 
Então, a minha aula é organizada mais ou 
menos em quinze dias, a gente faz isso, essa 
produção de texto, e... E em alguns momentos 
que eu consigo dar conta dessa maioria com 
isso, com essa sequenciada de leitura, e aí eu 
vou entrar com livro didático, algum outro tipo 
de atividade que eles fiquem mais 
independentes, é onde eu pego pontualmente 
essas outras crianças para trabalhar. 

[>Pesquisadora]: Como trabalha com os 
alunos que apresentam dificuldades na leitura 
e na escrita? 

[>Sujeito]: Eu tento montar o planejamento da 
semana, garantindo uma atividade durante o 
dia em que a sala consiga fazer de maneira 
mais autônoma. E, aí, nesse momento, é aonde 

eu vou pegando de um em um, dependendo da 
atividade, eu consigo juntar três crianças ali... 
São seis no total que precisam mais da minha 
ajuda, então, eu consigo pegar de dois em dois, 
de três em três, para dar atenção. E quando eu 
não consigo fazer com todos no mesmo dia, eu 
divido a semana em três e aí eu pego dois, dois 
e dois. Toda a semana eu procuro ter um 
espaço agendado para eles. 

[>Pesquisadora]: Que relações você 
estabelece entre o que aprendeu na sua 
formação inicial e continuada, e sua prática 
em sala de aula hoje? 

[>Sujeito]: Acho que da minha formação inicial 
e continuada... Primeiro a tolerância, e o 
respeito na diferença das aprendizagens, de 
como as crianças absorvem as coisas e 
sintetizam isso dentro delas. Eu entrei numa 
sala com uma estrutura completamente 
diferente do meu pensamento, com uma 
professora que era mais tradicional, mais 
autoritária, e eu entrei ali para querer respeitar 
mil tipos de vidas, de crianças e são bem 
diferentes. Completamente diferentes umas 
das outras. Então, minha formação inicial me 
ajudou mais nisso de entrar na sala e perceber 
que, se eu chegasse achando que ia ser tudo 
igual e tudo muito fácil, principalmente por ser 
no meio do ano, que não ia dar certo. Então, 
minha formação inicial basicamente, 
basicamente não, mas o mais importante é 
isso, de ter calma, muita calma, ser muito 
tolerante, e, de aos pouquinhos, tudo ser 
organizado, principalmente a parte mais 
diferente entre eles, que era em como se 
davam as relações sociais ali dentro da minha 
sala. Com alguns meses eu consegui que a 
gente virasse um coletivo, um grupo, que todo 
mundo pensasse igual, que a sala se 
autorregulasse no sentido de boa 
convivência... E a partir daí, eu consegui me 
preocupar com as dificuldades, com as 
habilidades de cada um. E aí estudar sobre o 
que era necessidade na minha sala, por 
exemplo. 

[>Pesquisadora]: Certo. Muito obrigada, 
professora R.! 

[>Sujeito]: De nada Z. Que o seu trabalho fique 
maravilhoso, porque é difícil! 
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APÊNDICE 6 – AGRUPAMENTO DAS RESPOSTAS DAS 

PROFESSORAS-ALFABETIZADORAS, POR  QUESTÃO 

Questão 1 – Porque decidiu ser professora, influência de alguém, sofreu algum tipo de 
preconceito? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] então, na verdade, eu escolhi ser professora, porque desde pequena eu 

sempre gostei muito de ver a atuação da professora. Eu cresci dizendo que 

seria uma professora, e foi isso que me motivou. As ações das minhas 

professoras refletidas em mim, no futuro. (No que se refere à manifestação de 

preconceitos ou impedimentos em relação à escolha profissional) – Não, não 

tive. Pelo contrário, da família, não, a gente tem crítica dos outros. Mas, da 

família, não. 

S2 

[...] não, na verdade, eu já trabalhava em uma empresa em outra área, e eu 

sempre quis ser professora e fui estudar e a minha família sempre apoiou. Eles 

sempre apoiaram a minha escolha.  

S3 

[...] minha primeira professora, do antigo prézinho, foi uma pessoa muito 

influente na minha... (vida, formação). Eu não me lembro de muita coisa da 

infância, mas ela me marcou. É a única professora que eu lembro o nome, que 

era Terezinha, era uma pessoa muito atenciosa. Sempre fui muito tímida, 

envergonhada, aquela criança quietinha... E ela sempre foi presente, me 

buscava dentro da minha timidez para participar das atividades, então, é uma 

pessoa que me influenciou. E quando eu me decidi, já estava com idade e, aí, 

precisava fazer alguma coisa. E eu sempre gostei de crianças, aí, você vai 

naquela ilusão: "eu gosto de criança, é só isso", e, aí, a gente descobre que não 

é, que por detrás de tudo, do gostar de criança, precisa ter uma postura de 

querer enfrentar as dificuldades da sala de aula.  

S4 

[...] Ah! Porque desde criança eu sempre gostei muito de escrever, de passar 

lição para os meus irmãos, para os meus primos, atividade de corrigir, sempre 

gostei. E minha mãe sempre dizia: “Ah! Vá ser professora!”.  

S5 

[...] eu decidi ser professora... Primeiro eu decidi trabalhar com comunicação, eu 

achava que ia ser um caminho que eu podia atingir algumas pessoas. Algumas, 

não, um meio em que eu pudesse atingir muitas pessoas. Só que ao longo do 

primeiro curso que eu fiz, eu percebi que não, que trabalhar com adultos seria 

muito difícil, porque as opiniões estão formadas. Daí, eu decidi ir para a 

Pedagogia, por conta do meu histórico, sempre gostei de estudar, e por achar 

que eu tive bons professores ao longo da vida e que me deixaram boas 

lembranças. E, aí, eu acabei indo para a Pedagogia. Na minha família não teve 

ninguém. Tem o meu pai que ao longo de cinco anos está trabalhando numa 

creche, mas não tem mais ninguém que influenciou. Sobre crítica ou 

preconceito... Quanto à família, não, mas quanto às outras pessoas, eu ouvi que 

talvez eu não tivesse capacidade de ter alguma profissão melhor, ou que 

aparentemente fosse mais desejada pelas pessoas.  

  

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 



115 
 

Questão 2 – Fale um pouco sobre sua formação: como foi e que lembranças você 

tem? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] na verdade, eu sou da época do (CEFAM). Então, nós fazíamos uma provinha 

para passar, para entrar no (SEFON). Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu 

fui reprovada. Então, eu fiz primeiro o colegial normal, aí, tentei novamente e 

consegui fazer o (SEFON). Formei-me depois de quatro anos, período integral e, 

assim, foi uma formação excelente, onde nós ficávamos o tempo todo na escola 

com as formações, fazíamos os estágios, então isso foi muito importante na minha 

prática de sala de aula, essa teoria toda, todo esse conjunto de ações contribuiu 

para a minha formação hoje. Está muito... formal? (A entrevistada preocupa-se em 

ser formal demais em suas respostas). 

S2 

[...] A minha primeira formação pedagógica foi a faculdade, a licenciatura de 

Pedagogia e, depois, eu fiz duas especializações de pós-graduação, uma de 

alfabetização e letramento e, outra, de Educação Infantil. E eu aprendi muita coisa, 

mas as grandes experiências foram na prática mesmo. 

S3 

[...] então, eu sempre fui muito tímida, como eu falei, então, assim... Eu morria de 

vergonha de ser chamada na frente (refere-se ao posicionamento físico na frente 

da sala de aula) e a parte da Matemática era algo bem difícil para mim, porque 

sempre tive dificuldade e aquele negócio do decorar a tabuada, a chamada oral 

foi bem difícil. Eu não tenho lembranças do meu tempo de escola, porque na 

infância aconteceram algumas coisas familiares e eu acho que eu bloqueei, aí 

veio com tudo. Então, eu não tenho muitas recordações de como foi a formação...  

S4 

[...] então, eu terminei o Ensino Médio, não fiz Magistério, terminei o Ensino Médio 

em 2006 e, em 2010, eu comecei a fazer a faculdade. Fiz a Pedagogia na 

(UNIABC) que é agora a Anhanguera, foram três anos e meio presencial (refere-se 

ao estudo na forma presencial) – sete semestres. Aprendi muito no curso de 

Pedagogia.  

S5 

[...] escolar? Desde pequenininha eu sempre gostei de estudar. Eu me lembro de 

ser uma pessoa muito questionadora... O quê? Formação escolar, você está 

falando? (A entrevistada procura se assegurar que entendeu a pergunta de forma 

correta). Foi tranquila. Eu consegui perceber que seguindo as normas das 

professoras, daquilo que era imposto, eu conseguia me dar bem na escola. Por 

outro lado, eu sempre gostei de estudar, então, eu não tenho más recordações, 

pelo contrário, sempre fui uma aluna presente, que tinha professoras do lado.  

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 3 – Quais os pontos positivos e negativos da sua formação inicial em relação 

aos conteúdos e metodologias? 

Sujeito Resposta 

S1 [...] não respondeu.  

S2 

[...] os pontos positivos é que eu tinha bastante teoria para trabalhar. Agora, os 

pontos negativos é que faltou experiência, muita experiência. Quando eu fui dar 

aula, eu percebi que eu sabia somente teoria, não sabia muito como colocar 

em prática.  

S3 

[...] então, assim, os (pontos) negativos eu acho que na faculdade a teoria é 

muito bonita, e a gente não tem muito a visão da prática. E mesmo quando 

estagiária, a gente vê algumas coisas, mas não é você que responde, não é 

você que tem a responsabilidade, então, a gente não tem a dimensão real do 

que é ser professora. E a gente só tem esse olhar, enfrentando a sala. E os 

pontos positivos... (não foram relacionados/apontados) 

S4 

[...] ah, sempre gostei muito. A dificuldade que eu tinha mais foi na metodologia 

da pesquisa científica, e na parte de sondagem. Aí, eu só vim agora, mesmo, a 

aprender na prática a sondagem. Como fazer com as crianças.  

S5 

[...] escolar, não é? (A entrevistada procura se assegurar que entendeu a 

pergunta de forma correta). Desde pequenininha eu sempre gostei de estudar. 

Eu me lembro de ser uma pessoa muito questionadora... O que? Formação 

escolar você está falando? Está... Foi tranquila. Eu consegui perceber que 

seguindo as normas das professoras, daquilo que era imposto eu conseguia 

me dar bem na escola. Por outro lado, eu sempre gostei de estudar, então eu 

não tenho más recordações, pelo contrário, sempre fui uma aluna presente, 

que tinha professoras do lado.  

  

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 4 – Que teorias você recorda que foram abordadas quando estudou sobre 

alfabetização. 

Sujeito Resposta 

S1 [...] as teorias de... Foi de Jean Piaget, Emília Ferreiro, (), foram essas três.  

S2 

[...] eu estudei bastante as pesquisas da Emília Ferreiro, da (Teberoski), e... E 

o processo da aquisição da escrita, que são as hipóteses silábicas... E isso é 

o que realmente ajuda na prática, no dia a dia, para alfabetizar as crianças.  

S3 

[...] Teorias... Então, na teoria a gente vê muita a questão das hipóteses de 

escrita, que na teoria é tudo tão difícil... Quando a professora explica é um 

monstro, a gente não tem... E eu só fui aprender mesmo a fazer e ter uma 

noção quando eu parti para a prática, mas na faculdade foi bem vago...  

S4 
[...] Então, a Emília Ferreiro... Deixa-me lembrar mais... Emília Ferreiro... 

((silêncio)) Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Paulo Freire... Entre outros.  

S5 

[...] Teoria? (A entrevistada procura se assegurar que entendeu a pergunta de 

forma correta). Pegar o nome da teoria agora é ruim... Ah! Mas eu me lembro 

da Emília Ferreiro, assim, são as coisas que eu mais me lembro sobre ela. 

Dar o nome da teoria... Não vou te dar. Gostou da minha resposta?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 5 – Como foi seu estágio, você assistiu às aulas de alfabetização, quais as 

contribuições que o estágio trouxe para a sua formação? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] então, na verdade nós fizemos os estágios. E o que eu me lembro como 

estagiária, era sempre ficar lá no fundo, não tinha muitas aulas, assim, de 

alfabetização, de jogos, essas coisas. Era mais o papel, a criança sentada, 

professor falando, eu não via...  

S2 

[...] no momento do estágio eu trabalhava em uma sala com uma professora, que 

desenvolveu alfabetização no primeiro ano. Eu aprendi muitos jogos, muitas 

estratégias lúdicas, de fazer com que a criança evoluísse na hipótese silábica que 

ela estava. Então, isso contribuiu muito, agregou muita experiência no que eu já 

tinha, então, o estágio foi bem significativo.  

S3 

[...] no segundo, eu participei de uma sala de alfabetização, porém, eu cheguei no 

mês de maio. Então, a professora já tinha alfabetizado a sala inteira, mas, assim, 

era uma professora tradicionalíssima, ela alfabetizou com a letra cursiva, e 

quando eu cheguei tinha umas duas crianças que não estavam alfabetizadas, 

alfabéticas. Então, assim, não tive muito contato inicial, de como é pegar uma 

criança crua, isso eu tive mesmo na prática.  

S4 

[...] então, o meu estágio... No fundamental, você diz, certo? (A entrevistada 

procura se assegurar que entendeu a pergunta de forma correta). Então, eu fiz, 

era cada dia numa sala, eu aprendi de cada sala um pouco, mas eu não cheguei 

a pegar no estágio a parte de sondagem, que era a minha dificuldade. E me 

identifiquei muito com o Fundamental. Com certeza, sempre contribui. Mas a 

parte que eu tinha mais dificuldade, que eu gostaria de ver, eu não peguei, que 

foi essa parte de sondagem.  

S5 

[...] Bom, meu estágio... Eu fiz o Fundamental no terceiro ano. Então, eu consegui 

pegar algumas aulas de alfabetização por conta que nesse terceiro ano tinha 

alguns alunos que não estavam alfabéticos ainda. Deu pra tirar uma base de 

como... Mais de como trabalhar e de como você conseguir associar uma turma 

que está produzindo texto com alguns alunos que ainda não estão alfabéticos. 

Ajudou-me para conseguir entender e para conseguir enxergar que isso acontece 

e que aconteceria comigo também.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 6 – O que você estudou sobre métodos de alfabetização? Realizou estudos 

sobre cartilhas? 

Sujeito Resposta 

S1 [...] não respondeu.  

S2 

[...] não. No ano que eu me formei nós não usávamos mais cartilhas, então, eu não 

cheguei a ter contato com esse material. E, aí, o método... Eu sempre segui a linha 

construtivista, as escolas que eu trabalhei eram sempre construtivistas. Então, eu 

utilizava recursos e estratégias do construtivismo para a alfabetização. Então, são 

jogos, muitas brincadeiras e, principalmente, utilizando o letramento.  

S3 

[...] não. Sobre cartilhas, não. Eu fui ver alguma coisa no PNAIC, mesmo, que eu 

me recordo. O ano passado, já com a sala de primeiro ano. Porque da faculdade (A 

entrevistada refere-se ao conteúdo/teoria ministrado na faculdade), realmente, foi 

bem vago e não tenho...  

S4 [...] não, só foi o que eu vi na faculdade, mesmo.  

S5 

[...] A gente... Bom, nós estudamos... Vimos a cartilha por cima, o que era, da 

forma tradicional que era tida, de começar pelo mínimo para chegar no máximo da 

palavra, letra, até chegar no texto todo. Sobre os métodos de alfabetização, eu me 

lembro do analítico, do sintético, mas o meu curso praticamente se baseou nas 

formas mais atuais de se trabalhar, não excluindo esse tradicional, porque, às 

vezes, tem criança que vai avançar com isso, mas de começar com texto, de ter a 

leitura como início de tudo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 7 – Lembra-se de algum autor que estudou, tem preferência por algum deles? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] aí... vamos ver... Eu gosto muito da Emília Ferreiro, porque ela vem falando 

todo o processo de construção do pensamento pra se chegar na escrita. Então, 

eu acho que esse processo tem que ser respeitado e a gente tem que pensar em 

ações para que esse processo funcione. E a criança sinta-se capaz de ler, de 

escrever e estar alfabetizada nas séries iniciais. () é isso que você queria saber?  

S2 [...] Emília Ferreiro e () (Teberoski).  

S3 [...] não.  

S4 
[...] ah, eu adoro Paulo Freire, esses que eu citei, entre outros da faculdade, 

como de psicologia também.  

S5 

[...] está aqui, não é? Bom, hum... cadê? Eu me perdi. () mas eu não lembro dos 

nomes das teorias... () teoria da curvatura da vara, do Dermeval Saviani... () me 

vem isso na cabeça. Porque basicamente eu acho que foi isso que eu vi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 8 – Das teorias que você estudou, qual delas você acredita ser mais apropriada 

para a alfabetização? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] Ai... Vamos ver... Eu gosto muito da Emília Ferreiro, porque ela vem falando 

todo o processo de construção do pensamento para se chegar na escrita. Então, 

eu acho que esse processo tem que ser respeitado e a gente tem que pensar em 

ações para que esse processo funcione. E a criança sinta-se capaz de ler, de 

escrever e estar alfabetizada nas séries iniciais. () é isso que você queria saber? 

(A entrevistada procura se assegurar se forneceu a resposta de forma correta). 

S2 [...] Emília Ferreiro e () (Teberoski).  

S3 

[...] eu acho que... Não tem uma teoria certa, porque cada criança age de uma 

maneira. Até o ano passado, eu não sei se isso era certo, eu tentei de tudo, parti 

dos jogos, pela parte lúdica e, aí, tinha criança que não ia e eu tive que apelar 

para o silabário. Então assim, foi um pouco do... ora você tem que ser tradicional, 

ora você tem que ser construtivista, ora você tem que virar chapeuzinho vermelho 

na sala, pra ver se a criança atinge, porque cada criança tem um ritmo e eu acho 

que você tem que tentar de tudo. Não dá pra seguir uma única teoria, ou um 

único método.  

S4 

[...] O construtivismo mesmo, que a criança é, acredito, que o centro (A 

entrevistada refere que o construtivismo coloca a criança no centro da atenção do 

sistema de ensino-aprendizagem). O professor como mediador, ajudando as 

crianças, aqueles (alunos) que têm mais dificuldade, você trabalhar com 

atividades diferenciadas na sala...  

S5 

[...] Bom, o método de alfabetização que eu estudei... O que eu consigo me 

recordar mesmo é sobre os estudos da Emília Ferreiro. E acho completamente 

adequado, assim, eu consigo perceber que a minha turma, o meu terceiro ano, 

eles avançam quando a gente parte da leitura, da apropriação daquele texto, para 

depois a gente ir no miudinho dele. De que tudo que a gente vai melhorar quanto 

ortografia, aspecto discursivo, ele tem que estar inserido num texto, ele tem que 

ter coerência, ele tem que ter significado. Então, é nessa linha de pensamento, 

de que aquilo que a gente vai trabalhar em relação à alfabetização tem que estar 

ligado e fazer sentido para a criança dentro de um texto, principalmente.  

  

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 9 – “Quais os métodos de alfabetização que você estudou? Qual o que você 

considera mais adequado e por quê?” 

Sujeito Resposta 

S1 [...] Assim, os métodos... Os cursos? Método Tradicional.  

S2 

[...] Seria na linha do construtivismo mesmo, que o aluno ele... Ele constrói seu 

conhecimento sobre alfabetização, ele constrói as ideias sobre alfabetização, 

sobre a escrita. Então, aonde você pode trabalhar as hipóteses de uma forma 

lúdica, contextualizada e sempre utilizando o letramento.  

S3 
[...] De acordo com a questão anterior, não dá para você seguir um método 

fechado, cada criança responde de um jeito. 

S4 

[...] O construtivismo mesmo, que a criança é, acredito, que o centro. O professor 

como mediador, ajudando as crianças, aqueles que têm mais dificuldade, você 

trabalha com atividades diferenciadas na sala...  

S5 [...] Não respondeu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 



123 
 

Questão 10 – Para você o que é alfabetização? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] Ai, meu deus! Palavras. ((risos)) Vamos ver... Alfabetização é quando a 

criança tem autonomia para fazer a leitura... ((risos)) ai, e agora... Para fazer a 

leitura de tudo que ela vê, do contexto em que ela está, quando ela consegue 

decifrar os códigos, compreende-los, interpreta-los... Ai, Z., depois você dá um 

jeito aí...  

S2 

[...] Alfabetização é onde a criança aprende a decifrar o código. Então, ela 

aprende a ler e escrever, decifrando os códigos. Por isso que a alfabetização tem 

que seguir com o letramento, que é onde ela utiliza, ela sabe decifrar o código 

através da alfabetização e sabe utilizar com práticas sociais, que é o letramento.  

S3 [...] Alfabetização... Ai...  

S4 

[...] Alfabetização? É a criança aprender a ler, a escrever e, acima de tudo, a 

interpretar. Então, ela tem que ter alfabetização e o letramento, não basta só 

aprender a ler e não entender o que está lendo.  

S5 

[...] Bom. Alfabetização, primeiro, é a criança, ou a pessoa, se apropriar de um 

sistema de escrita e, junto com isso, conseguir fazer uma leitura de mundo. Ter 

possibilidade de entender e de se expressar através de uma linguagem que é 

universal. A partir do momento que ela se alfabetiza, ela tem outra possibilidade 

de se colocar perante os outros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 11 – Quando podemos afirmar que um aluno está alfabetizado? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] quando ele (o aluno) tem autonomia... ((interrupção de crianças)). Quando ele 

tem essa autonomia de leitura, de compreensão, de escrever, de entender que 

quando ele vai escrever, ele vai escrever para alguém, ler, se sentir capaz.  

S2 
[...] quando ele consegue utilizar o código da escrita, consegue ler e escrever na 

forma convencional.  

S3 

[...] acho que alfabetizado, a gente vai se alfabetizando ao longo da vida, não é? 

Mesmo hoje eu leio, escrevendo, eu não sou alfabetizada 100%, isso vai... Todo 

dia a gente se alfabetiza um pouquinho.  

S4 [...] não respondeu. 

S5 [...] não respondeu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 12 – Quais as dificuldades e facilidades que você encontrou no início de sua 

atuação como professora alfabetizadora? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] Bom, logo que eu iniciei, a dificuldade que eu encontrei foi porque eu cheguei 

assim, me formei em 1997 e só atuei depois de 9 anos. Então, muitas coisas 

mudaram, a concepção já não era a mesma, o método já não era tradicional, 

tinha a concepção dos ciclos, então, isso foi um desafio muito grande... Entender 

tudo isso. E a gente sabe que é uma evolução constante dos pensadores, das 

práticas... Então, a minha dificuldade maior foi essa. Muito tempo em casa, 

parada, estacionada, sem estudar, sem saber das inovações, então, eu tive que 

correr na prática com auxílio dos outros educadores.  

S2 

[...] acho que a falta de experiência e prática. Não tinha tanta prática, 

principalmente para realizar as intervenções. Porque, muitas vezes, a atividade é 

rica, mas as intervenções são essenciais, para que essa atividade enriqueça o 

conhecimento do aluno, que faça ele avançar na hipótese. Então, identificar a 

intervenção adequada para o momento foi uma das minhas maiores dificuldades. 

S3 

[...] A facilidade é que eu encontrei uma parceira, que me ajudou muito, então, ela 

me orientou. E as dificuldades todas, não é porque eu vim da creche, que é um 

mundo à parte, e caí no Fundamental, no primeiro ano com uma sala cheia, sem 

muita base. Então, eu tive todas as dificuldades possíveis, mas eu tive pessoas 

que me ajudaram e que foram facilitadoras no meu trabalho.  

S4 

[...] então, a minha dificuldade era essa, a parte da sondagem, como fazer, o que 

fazer, e como ajudar as crianças. E tive muita ajuda de outros professores mais 

velhos, colegas, e estou aí caminhando.  

S5 

[...] Bom, eu estou apenas a seis meses como professora. Eu estou num terceiro 

ano que de 28 alunos, eu tenho 6 que não estão alfabéticos. E desses seis que 

não estão alfabéticos, eu peguei eles todos silábicos com valor, então, a minha 

turma é muito agitada, entrei no meio do ano, então, foi muito complicado 

trabalhar com essa produção de texto para os outros e ter que começar ali com 

essas seis crianças. A maior dificuldade foi arrumar tempo, conseguir organizar a 

sala para que os outros fizessem determinado tipo de atividade que eu 

conseguisse dar atenção, porque eu não tenho ajuda dentro da escola. É 

complicado conseguir alguém para dividir essa demanda. Facilidade, talvez, a 

quantidade de texto, a quantidade de coisa que você encontra na internet do que 

fazer e de outras professoras te ajudarem também. De que tipo de atividade eu 

dou para o com valor, para o sem valor, para o silábico alfabético... Mas, assim, a 

dificuldade foi bem grande. Em seis meses eu consegui avançar duas crianças, 

que estão agora silábicas alfabéticas, lendo fragmentado. Mas... A dificuldade é 

imensa. Quando uma sala tá dividida entre várias hipóteses.  

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 13 – Das teorias e métodos estudados em alfabetização, qual/quais você adota 

em sua prática cotidiana? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] eu acredito que seja a prática da construção, de alfabetizar partindo de um 

ponto de vista do todo para as partes, dentro de um contexto, de uma forma 

significativa para eles, a partir de textos (), das (parlendas), das cantigas de 

roda... Acho que é isso. 

S2 

[...] Alfabetização sempre por meio da leitura, do letramento e sempre 

contextualizada. Então, em algum jogo, em alguma estratégia concreta para o 

aluno conseguir enxergar o que ele está construindo no período da alfabetização. 

S3 

[...] Volta na teoria e no método. Eu usei um pouquinho de tudo. Eu peguei o 

silabário, eu parti dos jogos, das brincadeiras... Eu usei um pouquinho de tudo 

para diferentes crianças. 

S4 

[...] O construtivismo. Ainda estou no início da carreira, ainda estou mais para o 

lado do construtivismo, não deixando o tradicional, sempre uma coisa e outra 

você pega ali do método tradicional.  

S5 

[...] De novo, Emília Ferreiro, por conta de... Mesmo essas crianças que não 

estão lendo ainda, dificilmente eu vou trabalhar com alguma coisa solta ali para 

elas. A gente se baseia em pequenos textos, mesmo o conteúdo, 

principalmente... Às vezes, da sala, às vezes, as parlendas e parte do texto para 

chegar no miudinho da palavra... Então, basicamente o que eu falei sobre Emília 

Ferreiro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 14 – Como você organiza sua aula e de que forma você desenvolve seu 

trabalho com seus alunos, ou seja, como ensina a ler e a escrever? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] Então, nós estamos agora com o projeto... Vou falar do projeto que nós 

estamos fazendo, que é um projeto de agrupamento no ciclo. Então, nós 

partimos de uma história, vamos supor, () bruxa vem a minha festa. E aí nós 

montamos agrupamentos, respeitando a hipótese da criança e agrupando para 

que elas possam fazer os ajustes, tanto na escrita, quanto na lista dos 

personagens, com letras móveis... 

S2 

[...] eu inicio sempre pelo nome. Então, eu utilizo o nome como base para a 

identificação de letras, identificação de sons, os sons das letras. Gosto muito 

de trabalhar no sistema fonético, então, eu utilizo o nome da própria criança 

para que, a partir daí, ela construa outras palavras, faça associações. Gosto de 

trabalhar com rótulos, com livros, histórias sem texto, onde eu sou a escriba e o 

agente constrói o texto... E dentro dessas situações de leitura e escrita, a 

criança vai desenvolvendo, vai criando, vai ampliando a sua visão sobre a 

leitura e a escrita. E, com isso, eu desenvolvo todo um trabalho de acordo com 

os interesses da turma, e de uma forma que seja significativo e procurando 

materiais que sejam mais concretos para que eles consigam visualizar as 

diversas formas e possibilidades da escrita.  

S3 

[...] eu não gosto deles sentados individuais, então, eu procurei fazer sempre 

os grupos produtivos, ou as duplas e foi assim. Levei bastantes jogos, as 

brincadeiras, nós usamos os livros que tinha...  

S4 

[...] Sim. Eu planejo a aula antes, planejo a leitura e os livros antes, já levo tudo 

preparado. Materiais, eu utilizo jogos... Bastante poesia, poema... Parlenda e 

entre outros. 

S5 

[...] Bom, pensando no grupo todo, na questão de alfabetização, na escola 

seguimos sequenciadas de produção de texto. O trabalho é organizado, mais 

ou menos, em quinze dias, então primeiro eu vou fazer leitura compartilhada, 

depois eles vão fazer leitura individual, depois uma leitura em voz alta, 

entonada... A partir daí, nós retiramos palavras conhecidas, procuramos no 

dicionário, a gente conversa sobre essas palavras. E aí são várias etapas. 

Corriqueiro proposital, texto aglutinado, interpretação de texto, estudo de 

texto... Até que eu peço uma reescrita para eles. No terceiro ano eu ainda 

estou na reescrita e nem tanto na produção de texto. Então, a minha aula é 

organizada mais ou menos em quinze dias, a gente faz isso, essa produção de 

texto, e... E em alguns momentos que eu consigo dar conta dessa maioria com 

isso, com essa sequenciada de leitura, e aí eu vou entrar com livro didático, 

algum outro tipo de atividade que eles fiquem mais independentes, é onde eu 

pego pontualmente essas outras crianças para trabalhar.  

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 15 – Como trabalha com os alunos que apresentam dificuldade na leitura e na 

escrita? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] A gente coloca as duplas com as hipóteses parecidas, próximas. Porque 

eles conseguem um auxiliar o outro. A hora da leitura, de fazer intervenção... E 

aí tem o olhar do professor para mediar também essas ações.  

S2 

[...] com atividades diferenciadas. Letras móveis... Se for preciso trabalhar mais 

sobre o nome próprio, a gente trabalha o nome dos amigos da sala, com listas, 

construção de listas, caça palavras, e outros jogos de alfabetização.  

S3 

[...] com esses eu fiz atividades diferenciadas, procurei levar coisas mais 

motivadoras para eles, peguei muito conto de fadas, e foi um trabalho individual 

mesmo, olhando para cada um.  

S4 

[...] então, com esses eu peço colaboração da família e trabalho com atividades 

diferenciadas. Eu acho que é importante e ajuda o silabário, que, aí, a criança 

vai aprendendo a formar as palavrinhas através das sílabas. Ba, be, bi, bo, bu... 

Ca, ce, ci, co, cu...  

S5 

[...] eu tento montar o planejamento da semana, garantindo uma atividade 

durante o dia em que a sala consiga fazer de maneira mais autônoma. E, aí, 

nesse momento, é aonde eu vou pegando de um em um, dependendo da 

atividade, eu consigo juntar três crianças ali... São seis no total que precisam 

mais da minha ajuda, então, eu consigo pegar de dois em dois, de três em três, 

para dar atenção. E quando eu não consigo fazer com todos no mesmo dia, eu 

divido a semana em três e, aí, eu pego dois, dois e dois. Toda a semana eu 

procuro ter um espaço agendado para eles.  

  

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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Questão 16 – Que relação você estabelece entre o que aprendeu na sua formação 

inicial e continuada e sua prática hoje em sala de aula? 

Sujeito Resposta 

S1 

[...] eu acho que aí a questão da responsabilidade do professor, do olhar desse 

professor, das mediações que esse professor tem que ter, da reflexão das 

práticas diárias, para que essa criança possa atingir o nível de alfabetização, 

ser alfabetizado. 

S2 

[...] acho que eu fui aperfeiçoando, eu fui mudando as estratégias, fui 

desenvolvendo até com as próprias crianças. Cada criança tem uma forma de 

pensar e com a experiência, alfabetizando muitas crianças e adultos também, 

você vai vendo outros caminhos. O que, às vezes, uma criança não entende, a 

outra entende, então, você trabalha o conteúdo de diversas formas, para que 

você consiga atingir todos os alunos. E no início eu não tinha essa percepção e, 

agora, depois de alguns anos, eu já tenho essa percepção de uma forma mais 

fácil.  

S3 

[...]: Eu acho que a formação inicial foi só um pontinho. Eu aprendi a ser 

professora, estou aprendendo na prática. Não saí da faculdade professora, saí 

muito crua de tudo. Não sabia preencher um diário, meu primeiro diário eu errei 

inteirinho, porque essa coisa a gente chega na escola, pessoal acha que a 

gente já sabe e não... A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Então, essa 

relação do que eu não sabia, do que eu estou aprendendo e do que eu tenho 

que aprender ainda. Eu acho que é isso.  

S4 

[...] Ah! Eu aprendi muita coisa legal na minha formação, porém, você só vai 

aprender mais na prática mesmo, que é onde você tem que correr atrás, você 

tem que pesquisar, porque você não entra na sala de aula pronta, se você não 

buscar, você não consegue atingir seus objetivos.  

S5 

[...] acho que da minha formação inicial e continuada... Primeiro a tolerância, e o 

respeito na diferença das aprendizagens, de como as crianças absorvem as 

coisas e sintetizam isso dentro delas. Eu entrei numa sala com uma estrutura 

completamente diferente do meu pensamento, com uma professora que era 

mais tradicional, mais autoritária, e eu entrei ali para querer respeitar mil tipos 

de vidas, de crianças e são bem diferentes. Completamente diferentes umas 

das outras. Então, minha formação inicial me ajudou, mas nisso de entrar na 

sala e perceber que se eu chegasse achando que ia ser tudo igual e tudo muito 

fácil, principalmente por ser no meio do ano, que não ia dar certo. Então, minha 

formação inicial, basicamente, basicamente não, mas o mais importante é isso, 

de ter calma, muita calma, ser muito tolerante, e de aos pouquinhos tudo foi se 

organizando, principalmente a parte mais diferente entre eles, que eram em 

como se davam as relações sociais ali dentro da minha sala. Com alguns 

meses eu consegui que a gente virasse um coletivo, um grupo, que todo mundo 

pensasse igual, que a sala se autorregulasse no sentido de boa convivência... 

E, a partir daí, eu consegui me preocupar com as dificuldades, com as 

habilidades de cada um. E, aí, estudar sobre o que era necessidade na minha 

sala, por exemplo.  

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 
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