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A democracia, essa forma de governo que todos nós 

apostamos, demanda, requer, exige indivíduos alfabetizados. O 

exercício pleno da democracia é incompatível com o analfabetismo dos 

cidadãos. A democracia plena é impossível sem níveis de alfabetização 

acima do mínimo da soletração e da assinatura. Não é possível continuar 

apostando na democracia sem realizar os esforços necessários para 

aumentar o número de leitores (leitores plenos e não decifradores).  

 (Ferreiro, 2002, p. 18) 
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RESUMO 

 

Este estudo versa sobre a análise do processo de aprendizagem de alguns 
professores alfabetizadores da Rede Estadual de Educação de São Paulo e buscou 
compreender onde e como este grupo de profissionais aprende os conteúdos 
necessários para alfabetizar na perspectiva da construção de conhecimento. A 
hipótese que orienta esta análise é a de que um professor bem-formado tem mais 
condição de intervir na aprendizagem de seus alunos e, gradativamente, contribuir 
para a garantia do direito de todas as crianças se alfabetizarem. Parte também da 
hipótese de que, compreendendo o processo de aprendizagem destes educadores, 
as ações de formação podem ser mais eficazes. Por meio de pesquisa empírica, 
revisão bibliográfica e análise documental, esta dissertação organiza-se da seguinte 
forma: na Introdução é anunciada a trajetória profissional da proponente e sua 
relação com os programas de alfabetização e com as propostas de formação de 
educadores das Redes Públicas de Educação de São Paulo. O primeiro Capítulo 
tece a fundamentação teórica na qual os programas de formação de professores 
alfabetizadores de São Paulo são organizados.  No segundo Capítulo é realizado um 
breve histórico sobre os programas de formação de professores alfabetizadores da 
Rede Estadual de Ensino, no período de 1984 a 2010, com uma análise sobre a 
coerência entre as concepções de ensino e aprendizagem, e as concepções que 
embasam os diferentes programas institucionais. No terceiro Capítulo são descritos 
os caminhos percorridos no processo de realização da pesquisa empírica. Nas 
Considerações Finais  foram retomadas, em síntese, as discussões realizadas no 
desenvolvimento dos capítulos, recuperando a essência das análises a partir dos 
dados coletados, expressando os resultados da investigação. Foram aplicados 
questionários de perfil e realizadas entrevistas com 13 sujeitos envolvidos com o 
Programa Ler e Escrever da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, envolvendo 
desde professores alfabetizadores até os organizadores do Programa. A 
fundamentação teórica deste estudo ocorreu, principalmente, a partir das 
contribuições de Piaget (1967); Ferreiro e Teberosky (1985); Ferreiro (1989; 1992; 
2002; 2007); Becker (1993); Coll (1992); Lerner (2002)  que se orientam pela 
concepção de construção de conhecimento e tratam da aprendizagem da leitura e 
escrita, da formação do professor e da didática da alfabetização e da Matemática; e 
Alarcão (2008), Lerner (2002) e Tardif (2002) que abordam a formação docente. A 
análise dos dados foi realizada a partir da fundamentação e dos procedimentos de 
Análise Temática do Conteúdo, conforme Bardin (2008) que resultou na elaboração 
de apreciações de condições que devem ser consideradas na formação de 
professores alfabetizadores. Os resultados obtidos apontam para algumas 
inferências sobre o processo de aprendizagem dos professores alfabetizadores que, 
se consideradas nas propostas, podem contribuir para a maior eficiência dos 
programas de formação, resultando em melhor apropriação pelos professores dos 
conteúdos envolvidos na alfabetização, na melhoria da qualidade da aprendizagem 
dos alfabetizandos e, consequentemente, na formação de leitores plenos e 
escritores eficientes. 

 

Palavras-chave: Programas de Formação de Professores Alfabetizadores; Ensino e 
Aprendizagem; Alfabetização; Construtivismo. 



 

 

ABSTRACT 

This study deals with the analysis of the learning process of some literacy teachers of 
the State Network of Education of St. Paul and tried to understand where and how 
this group of professionals needed to learn content literacy from the perspective of 
building knowledge. The hypothesis that guides this analysis is that a well-trained 
teacher is better able to intervene in the learning of their students and, gradually, to 
help guarantee the right of all children become literate. Also part of the hypothesis 
that by understanding the learning process of educators, the training initiatives can 
be more effective. Through empirical research, literature review and documentary 
analysis, this paper is organized as follows: Introduction is advertised in the career of 
the applicant and its relationship to literacy programs and proposals for training of 
teachers of public Education of Sao Paulo. The first chapter weaves the theoretical 
framework in which the training programs for literacy teachers are organized in Sao 
Paulo. In the second chapter is a brief history conducted training programs for 
literacy teachers in State Schools for the period 1984 to 2010, with an analysis of the 
consistency between the conceptions of teaching and learning, and conceptions that 
underlie the different institutional programs. In the third chapter describes the paths 
taken in the process of carrying out empirical research. The final remarks were taken 
up, in short, the discussions in the development of the chapters, recovering the 
essence of the analysis from the data collected, expressing the results of the 
investigation. Questionnaires were applied and profile interviews with 13 individuals 
involved with the Read and Write Program of State Schools of Sao Paulo, ranging 
from literacy teachers to the organizers of the program. The theoretical basis of this 
study was mainly based on the contributions of Piaget (1967), and Teberosky 
Blacksmith (1985), Smith (1989, 1992, 2002, 2007), Becker (1993), Coll (1992), 
Lerner (2002) and to guide the design and construction of knowledge dealing with the 
learning of reading and writing, teacher training and teaching of literacy and 
mathematics, Alarcão (2008), Lerner (2002) and Tardif (2002) which deals with 
teacher training. Data analysis was performed based on the rationale and procedures 
for thematic content analysis, according to Bardin (2008) and is expected to result in 
the preparation of assessments of conditions that must be considered in the training 
of literacy teachers. The results suggest some inferences about the learning of 
literacy teachers who are considered the proposals, may contribute to the efficiency 
of training programs, resulting in greater ownership of content by teachers involved in 
literacy, improving the quality of learning of literacy and, consequently, the formation 
of efficient readers and writers full. 

 

Keywords: Teacher Training Programs Literacy, Teaching and Learning, Literacy, 
Constructivism. 
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INTRODUÇÃO 

Da Ingênua Crença na Educação – Costumo dizer que a maior 

contribuição que meus pais me deram, além de prover-me a vida, foi incentivar-me a 

estudar. Provavelmente eles não sabiam bem porquê, mas sabiam que estudar era 

muito importante, mesmo não tendo concluído, na época, seus estudos básicos. Por 

alguma razão, agarrei-me a esta orientação com unhas e dentes. Sem precedentes 

de estudiosos na família, concluí o Ensino Médio no ano de 1986. 

Da Cegueira –  Ingressei no segundo grau (atual Ensino Médio) sem 

grandes perspectivas, em um curso noturno que eu frequentava sem entusiasmo. 

Um dia aparece alguém na sala de aula informando que a escola estadual vizinha 

estava abrindo curso de Magistério. Perguntei: “O que é Magistério?”  

Soube, então, que magistério era um curso de formação de professores, que 

nele me formando poderia dar aulas para crianças.  

Cegamente, ingressei no segundo ano do curso de magistério da escola 

estadual “Vereador Antônio de Ré” em 1984. 

Do Vislumbre –  Fui, gradativamente, inserindo-me no contexto de uma 

formação mais específica. Tinha, agora, um propósito claro: seria uma professora. O 

que isso significava? Não tinha parâmetros para avaliar ao certo. No decorrer das 

aulas e da compreensão construída no caminhar do curso, fui envolvendo-me com a 

ideia de ser professora. Com um pouco de sorte, tive a oportunidade de conviver 

com uma diversidade de profissionais com pontos de vista, metodologia e postura 

política diferenciadas. Não sei bem a razão, mas me identifiquei rapidamente com 

aqueles que estavam, avalio hoje, à frente de seu tempo. Pessoas que buscavam 

alternativas e quebravam os padrões, criticavam, criavam, estudavam. Professores 

que traziam para discussão em suas aulas as novas propostas e concepções sobre 

alfabetização (com as quais eu me identificava profundamente), Filosofia, Arte, 

Ciências. Educadores e parceiros que me mobilizavam para a participação 

política/sindical. Cidadãos que, certamente, tinham um compromisso ideológico com 

a liberdade, a democracia e com as classes populares e que também primavam pelo 

estudo e aprofundamento. 
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Acredito que essa experiência tenha contribuído para um amadurecimento 

intelectual que me possibilitou ler nas entrelinhas e para além das linhas. Com ela 

aprendi a estudar e conheci a Psicologia, a Filosofia, a Literatura e a Arte. Aprendi 

que havia outra perspectiva para a minha vida. Tornei-me professora e também um 

pouco mais gente. 

Ao vislumbrar outras perspectivas, comecei a planejar meu ingresso em um 

curso superior e comecei a trabalhar. Inicialmente como ajudante de sala de aula em 

uma escola particular de educação infantil. Em seguida, informada no interior da 

própria escola na qual estudava, iniciei minha carreira profissional como estagiária 

(função remunerada) na Rede Estadual de Educação em São Paulo, em 1986, com 

18 anos de idade.  

Nesse momento vivi os primeiros “choques conceituais”. Ia para a escola, já 

atuava como professora em substituição, cheia de ideias modernas, “aplicava”, 

dentro de minhas possibilidades de compreensão, as propostas que aprendia no 

curso de Magistério. Lá me viam como um extraterrestre, um ET. As Professoras, 

colegas, não tão mais velhas do que eu, pegavam os cadernos dos meus alunos 

escondidos e os levavam para a diretora, que me chamava em sua sala e dizia que 

o que eu estava ensinando era perigoso, proibido, que eu teria problemas com os 

pais. Eu voltava para o curso de Magistério, chorando, pedia orientação para a 

professora Rosa Maria Mendroni, que afirmava que eu estava certa e deveria 

continuar daquele jeito. Orientava-me em relação à legislação, metodologia, etc. Eu 

voltava, argumentava e continuava meu trabalho. Assim, fui constituindo-me  

professora. 

Do Deslumbre –  Desde minha formação no curso de Magistério, 

encantei-me com as questões da alfabetização, pois eu me formava na época em 

que eram publicadas as novas pesquisas de Emilia Ferreiro sobre alfabetização e 

que era implantado o Ciclo Básico (CB) na Rede Estadual de Educação de São 

Paulo, coincidindo com o período da abertura democrática no país. Como professora 

do Ensino Fundamental, atuei na Rede Estadual no período de 1986 a 1992.  

Um aspecto a ser considerado sobre minha formação profissional é que, 

concomitantemente ao curso de Magistério, eu já participava dos cursos de 

Formação Continuada oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação de São 

Paulo, como, por exemplo, o “Isto se aprende com o Ciclo Básico” – Projeto IPÊ da 
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Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), de 1986. Este curso 

oferecia situações de leitura e de vídeos, nos quais as atividades de alfabetização 

eram discutidas e organizadas já na fundamentação teórica da construção de 

conhecimentos e pautadas nas pesquisas de Emilia Ferreiro. Encantada com todo 

aquele corpo de conhecimento, iniciei minha carreira envolvida na atividade que 

mais pratico hoje – Formação Continuada de Professores Alfabetizadores, na época 

como cursista. 

Ingressei no curso de Psicologia, em 1991, o qual pagava com o salário de 

estagiária. Neste espaço de tempo conheci um grupo de pessoas que cursavam 

História. Identifiquei-me com eles pelo gosto pela arte, engajamento político e paixão 

pela música. Montamos um grupo de estudos, nele estudávamos Paulo Freire, 

Gramsci, Piaget e Emilia Ferreiro e, em 1992, transferi-me para o curso de História. 

Participei de movimentos populares desde cedo: Igreja (Teologia da 

Libertação), movimentos sindicais, entre outros. Esta participação me proporcionou 

uma riqueza cultural, acesso a informações e, principalmente, a possibilidade de 

sonhar e lutar por um mundo melhor: de igualdade, justiça e alimentação para todos. 

Considero que este também seja um aspecto que interferiu em minha trajetória 

profissional. 

Minha primeira experiência como professora alfabetizadora foi no Movimento 

de Alfabetização de Adultos em São Paulo (MOVA – SP) e, logo em seguida, como 

coordenadora do projeto, atuei como formadora. Meu grupo de estudos tinha 

também uma atuação sindical, por isso montamos uma escola de alfabetização de 

adultos para funcionários de uma empresa de gás, em 1992. Grata e rica 

experiência. Teoria e prática explícitas. Preparava as aulas, realizava-as e refletia. 

Percebia as distorções, reorganizava as aulas, participava de cursos e estudava. 

Assim, fui me constituindo como alfabetizadora. 

Na formação de professores alfabetizadores em serviço (já formados), iniciei 

a carreira no Programa “Alfabetização: Teoria e Prática” (1992-1994) – formação de 

professores alfabetizadores que ocorreu por convite de Rosalinda Soares Ribeiro 

Vasconcelos, professora alfabetizadora e formadora de professores alfabetizadores.  

Era participante desse curso por ser professora da rede pública estadual. 

Destaquei-me no grupo pelos conhecimentos sobre alfabetização e pela experiência 

que havia vivenciado no MOVA – SP, por isso, o convite para ser capacitadora – 
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termo utilizado na época. 

Outra grande experiência e oportunidade de crescimento profissional foi 

minha atuação no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAM), de Guarulhos, voltado ao Ensino Médio, na disciplina de Metodologia de 

Estudos Sociais e de Alfabetização, na formação inicial de professores (1996-1998), 

no qual já podia propor questões da didática, da língua e do conhecimento, em 

função das experiências anteriores. 

Em 1991, ingressei por concurso público, na Prefeitura de São Paulo. Eu era 

novíssima em relação ao grupo, cheia de ideias contemporâneas borbulhando em 

minha cabeça. Iniciei o trabalho em meio a professores com concepções mais que 

tradicionais de Educação. Deslumbrada pela identificação com o governo de Luiza 

Erundina e pela presença de Paulo Freire como secretário da Educação, cheguei 

muito à vontade, me expondo, defendendo concepções progressistas, sem conhecer 

bem o grupo ou a história da Rede Municipal de Ensino. Isto me causou alguns 

problemas, mas também, me proporcionou ganhos. Algumas pessoas se 

perturbaram com minhas afirmações e outras rapidamente se identificaram com 

elas. Já nesta época descobri que as questões de concepção sobre aprendizagem e 

sobre alfabetização dialogavam diretamente com questões pessoais, por isso, exigia 

e exige muito cuidado para que o debate conceitual não interfira negativamente nas 

relações pessoais. 

Entre tropeços e tombos, mantive-me firme no propósito de alfabetizar todas 

as crianças na perspectiva da construção de conhecimento. Participei da formação 

continuada oferecida pela prefeitura municipal de São Paulo para professores 

alfabetizadores. Desta forma pude organizar melhor minha prática e aprender mais 

sobre a didática fundamentada na concepção construtivista de aprendizagem e de 

alfabetização. 

Nessa escola tive a oportunidade de vivenciar várias experiências na função 

de professora do Ensino Fundamental, principalmente, como professora 

alfabetizadora. Aprendi muito, sobre os conteúdos envolvidos na alfabetização, 

especialmente sobre gestão de sala de aula e, gradativamente, conquistei espaço 

para pôr em prática as concepções sobre aprendizagem e alfabetização que 

acreditava. Consegui muito respaldo da direção e da coordenação da escola e, 

especialmente, conquistei a credibilidade e afeto do grupo de professores, meus 
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colegas, que puderam expressar que eu os assustei quando cheguei na escola com 

aquelas ideias novas. Outros afirmaram que puderam acompanhar e perceber meu 

crescimento profissional. Permaneci na Rede Estadual atuando como professora do 

Ciclo I  até 1992, quando me exonerei por dificuldades em acumular cargos. 

Em 2002, participei do Grupo de Formação de Alfabetizadores (Módulo I)  e, 

em 2003, do Módulo II. Um curso equivalente ao Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores (PROFA), do Ministério de Educação e Cultura (MEC), 

de domínio Público, promovido pela Abaporu – Consultoria e Planejamento em 

Educação, um curso particular pago por mim, no qual encontrei, de fato, o caminho 

para alfabetizar os meus alunos e alfabetizar bem. Nesta formação eu aprendi sobre 

a didática da alfabetização, a língua escrita – ocasião em que me formei melhor 

como leitora e escritora –  e sobre a concepção construtivista de aprendizagem. 

Em 1999, fui aprovada no 2º Concurso da Rede Municipal de Ensino, 

consegui escolher o segundo cargo na mesma escola. Pouco tempo depois, fui 

eleita como Orientadora de Sala de Leitura (OSL). Trabalhava, então, de manhã em 

classe regular alfabetizando crianças e, à tarde, como OSL. Um sonho! 

Fui convidada, em 2003, para atuar na Coordenadoria de Educação (atuais 

Diretorias Regionais de Educação – DREs), do Itaim Paulista, ligada à Secretaria 

Municipal de Educação (SME). Esta Coordenadoria estava nascendo, fruto do 

desmembramento da Coordenadoria de São Miguel Paulista que era muito grande. 

Na verdade fui convidada a participar pelo destaque de meu trabalho realizado na 

Sala de Leitura, no entanto, para além da paixão que tinha pela Sala de Leitura, 

minha paixão pela alfabetização falou mais alto e, como a coordenadoria estava 

iniciando, abriu espaço para que eu atuasse no Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores. Encontrei, neste momento, uma grande parceira de 

trabalho, Bartira Cruz Landim Belarmino, que abraçou a proposta de formação de 

professores e atuou comigo neste delicioso desafio. À época, trabalhava pela manhã 

na sala de aula regular, alfabetizando crianças e, à tarde e à noite, na formação de 

professores alfabetizadores. 

Nesse ínterim, alcei, por concurso público, ao cargo de Coordenadora 

Pedagógica, em 2003. Mantive-me na mesma condição: com o trabalho na 

Coordenadoria de Educação e na escola como professora. 

Para atuar como formadora do Programa de Formação de Professores 
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Alfabetizadores, eu participava das formações oferecidas pela Secretaria Municipal 

de Educação. Fui agraciada em ter como minha formadora Rosanea Maria Mazzini 

Correa, minha mestra e inspiradora. É importante destacar: se aprendemos por 

imitação, conforme compreensão de Vigotski, que afirma que na imitação há um 

processo dinâmico que favorece e possibilita a aprendizagem, desmistificando o 

aspecto mecânico ou restrito, esta foi uma das profissionais que tentei “imitar” e 

continuo, até hoje, tendo-a como modelo de formadora e de ser humano. 

Mais uma vez, minha participação no curso destacou-se, acredito que pelo 

verdadeiro deslumbramento que tenho pelas questões da alfabetização e da 

formação de professores alfabetizadores. Fui convidada, no segundo semestre de 

2004, a integrar o grupo de profissionais da SME, na equipe do Círculo de Leitura, 

no PROFA. 

Na SME participei do PROFA – SP, realizando a formação das equipes das 

Coordenadorias de Educação que formavam os professores. Tive a grande 

oportunidade de estudar, de pensar sobre língua, didática, concepção de 

conhecimento e estratégias metodológicas de alfabetização. Com o final do governo, 

decidi voltar para as escolas. 

Nos anos de 2005 e 2006 atuei na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Henrique Felipe da Costa (conhecida como EMEF Henricão), como coordenadora 

pedagógica e na EMEF Presidente Epitácio Pessoa como professora alfabetizadora. 

 No início de 2007, através de concurso de remoção, transferi meu cargo de 

coordenadora pedagógica para a EMEF Presidente Epitácio Pessoa, na qual atuei 

14 anos como professora e o meu cargo de professora para a EMEF Antônio Carlos 

Andrada e Silva. No entanto, logo no início de 2007, fui convidada a retornar à SME, 

para atuar no Programa Ler e Escrever – uma ampliação do PROFA, que o 

transformou em um Programa da SME. Neste programa tive oportunidade de 

participar da elaboração de materiais como Guias de Orientação e Planejamento 

para Professores e Material para o Aluno. Compus a equipe de implantação e 

acompanhamento do Programa Ler e Escrever – orientando, realizando formação 

dos setores e profissionais responsáveis nas diretorias de ensino pela formação de 

coordenadores pedagógicos das regiões; ministrei diretamente a formação de 

coordenadores pedagógicos e realizei o acompanhamento dos resultados da 

aprendizagem dos alunos.  
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Em 2009, usufruí o afastamento sem remuneração (LIP) da SME, a fim de 

participar do Programa Ler e Escrever na Rede Estadual de Educação de São 

Paulo. Neste programa tive oportunidade de elaborar o material para professores e 

alunos na condição de co-autora e principalmente realizar a formação de diretores e 

supervisores de ensino em diferentes diretorias de ensino, bem como na formação 

de professores coordenadores (PC) e na formação de professores coordenadores 

das oficinas pedagógicas (PCOPs), ministrando cursos voltados aos profissionais 

que atuam em alfabetização nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino de 

São Paulo. Atualmente, mantenho-me no Programa Ler e Escrever da SEE, Rede 

Estadual de Educação e atuo como coordenadora pedagógica na SME. 

Deslumbre: assim sintetizaria o meu contato com a Educação e suas 

possibilidades. O que a Educação me proporcionou é muito mais do que meus pais 

e eu poderíamos sonhar. Parafraseando Clarice Lispector (1996), “Entendem? ...  é 

tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer”, não, eu 

não tinha, sequer a ousadia de sonhar tamanhas proezas. Meus pais realmente não 

sabiam o que estavam me dizendo, ao me incentivarem a estudar! Mas sabiam em 

que podiam acreditar. Eles acreditavam na Educação. 

Da Crença Crít ica na Educação –  Eu costumo afirmar, sem 

demagogia, que eu acredito na escola pública. E, ao concluir a produção escrita 

sobre minha trajetória profissional, volto a dizer: “Eu acredito na escola pública. Sou 

filha e fruto da escola pública”. 

Ao tentar distanciar-me do meu próprio processo, e sei que é um exercício 

complexo, posso identificar dois grandes aspectos que possibilitam ratificar minha 

crença na escola pública. Descrevo-os na sequência. 

Aspecto Pessoal – Do ponto de vista pessoal, não quero e nem julgo 

pertinente me estender neste foco, no entanto, são claras, visíveis e concretas, as 

mudanças que a educação proporcionou na minha vida, do ponto de vista físico, 

emocional, econômico, social, entre outros.  Claro que outros fatores interferiram, 

como, por exemplo, a minha predisposição, minha disponibilidade, vontade, etc. 

Porém, somente estes atributos não seriam suficientes para promover tamanhas 

mudanças. 

Profissional – Minha trajetória profissional esteve sempre voltada ao ensino 

da leitura e da escrita para crianças e para a formação de profissionais que atuam 
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direta ou indiretamente na alfabetização, como professores, coordenadores 

pedagógicos ou gestores de unidades escolares ou diretorias de ensino. Nesta 

trajetória, tive oportunidade de aprender e ensinar conteúdos voltados à língua 

escrita, didática e estratégias metodológicas de formação, vislumbrando sempre a 

meta e o ideal de contribuir para garantir o direito de todas as crianças se 

alfabetizarem. 

Faz-se necessária uma observação: para organizar essa trajetória 

profissional, precisei recorrer a documentos para confirmar datas, nomes de cursos, 

etc. Neste exercício pude verificar duas questões que julgo expressivas e que se 

articulam com a história da Educação do Estado de São  Paulo e do Brasil. 

Um aspecto diz respeito à constituição dos saberes dos professores. Tardif 

(2002, p. 19) afirma: “O saber dos professores é plural e também atemporal, uma 

vez que [...] é adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira 

profissional”. Os saberes construídos por mim, de fato, refletem o resultado do 

diálogo entre o que eu sou com as possibilidades de reflexão e experiências que o 

fazer docente me proporcionou, ainda que – para ter parâmetros do que eu não 

queria ser – desde o início de minha carreira, enquanto que, o que eu queria, fui 

descobrindo com a vivência. 

Também fundamental, e possível de observar em minha trajetória profissional, 

foi o início de minha carreira. Nos primeiros anos de minha carreira tive a 

oportunidade de contar com apoio de profissionais que me ajudavam, encorajavam-

me e me apoiavam; fato que me direcionou a refletir muito sobre minha prática, 

concedendo-me força para continuar no meu propósito. Considero, ainda, que os 

cursos de formação continuada que tive possibilidade de participar no início da 

carreira me apoiavam e criavam condições para continuar. 

Outro aspecto que, acredito, me possibilita melhores intervenções e 

credibilidade do público com o qual atuo, é o fato de permanecer, durante quase 

toda minha trajetória dentro da escola pública, atuando ora na sala de aula, ora na 

coordenação pedagógica. Concordo com Tardif (2002, p. 37) que afirma: “É bastante 

raro ver os teóricos e pesquisadores das ciências da educação atuarem diretamente 

no meio escolar, em contato com os professores”; penso que o trabalho 

concomitante de pesquisa e a atuação na escola pública conferem certa autoridade 

e compreensão objetiva do objeto de pesquisa. 
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Falar de escola pública, considerando a perspectiva de quem vivencia sua 

situação, confere elementos de realidade que qualificam as decisões tomadas nas 

situações de formação de educadores, seja em relação às estratégias 

metodológicas, a natureza dos conteúdos, sobre prioridade no foco de atuação, o 

olhar solidário e objetivo no lidar com os educadores. Possibilita, ainda, uma 

compreensão das condições reais equalizando as propostas, a avaliação, o dizer e o 

como dizer. Atuar, como faço hoje em dia, na formação institucional fora da escola e 

dentro dela (situações muito diferentes) proporciona uma reflexão e análise 

cuidadosas sobre os sujeitos, as condições e a forma de conduzir os programas de 

formação e suas nuances. Este assunto merece uma pesquisa à parte, porém, deve 

ser considerado. 

Não obstante, o aspecto que mais me intriga e que justifica minha proposta de 

debruçar sobre a formação do professor alfabetizador é a observação do quanto a 

formação deste profissional se dá no processo da formação continuada. Como já 

antecipei, ao escrever esta trajetória profissional, terminei por buscar alguns 

documentos – entre eles uma relação de cursos e certificados do servidor público 

SME (ANEXO 1) – para ajudar a refrescar a memória sobre datas, nomes, cursos, 

etc. Eu já tinha certa impressão, no entanto, pude constatar com a análise do 

referido documento que, dos cerca de 100 certificados registrados, eles dividem-se 

em participação e regência e estão classificados em: cursos, palestras, congressos, 

conferências, entre outros, como,por exemplo: 

a) sindicais – cursos de formação sindical, palestras, congressos, outros. A 

maioria sobre questões ideológicas, sobre Programas, Linhas de 

Educação, questões mais genéricas; 

b) alguns se referem a cursos da carreira acadêmica: Magistério, curso 

superior, especialização, disciplinas de cursos de especialização, etc; 

c) poucos se referem a outras áreas como auxiliar de escritório, auxiliar de 

enfermagem; que expressam um momento de definição de escolha 

profissional, mas que definida a escolha pelo Magistério, não ocorrem 

mais; 

d) outra parte, ainda, refere-se a cursos variados dentro da Educação, sobre 

temas gerais: cursos de contação de histórias, curso de dança como 

instrumento de educação, arte, educação física voltada à educação 
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preescolar, entre outros; 

e) uma grande parte dos certificados refere-se a cursos sobre alfabetização, 

construção de conhecimento, formação de professores; envolvendo 

questões da didática, da língua portuguesa e da gênese do 

conhecimento. Porém, mais do que a quantidade, o que mais chamou a 

atenção foi perceber que as instituições que mais promoveram cursos 

voltados à questão da alfabetização, foram: a Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas (CENP) e a Secretaria Estadual de Educação 

(SEE), a Secretaria Municipal de Educação (SME), diretamente ou via 

Departamento de Orientação Técnica-Pedagógica (DOT-P) e os horários 

coletivos de trabalho nas unidades educacionais para os profissionais 

optantes por Jornada Especial Integral de Formação (JEIF). 

Dos vários cursos que tratam dos conteúdos específicos de alfabetização na 

concepção da construção de conhecimento, somente um foi oferecido por uma 

empresa particular (mas que contratava pessoas de outras instâncias a ministrarem 

cursos, professores alfabetizadores, formadores de professores, etc). Em relação a 

congressos, simpósios entre outros específicos desta área, também foi possível 

constatar que a maioria foi promovida por instituições públicas de educação: SEE e 

SME, e que raros foram promovidos por instituições privadas (alguns pela Fundação 

Victor Civita). Os cursos promovidos por entidades privadas tratam de questões 

gerais da educação, desde avaliação, educação infantil, etc, não de alfabetização. 

No meu conjunto de certificados somente uma universidade está envolvida na 

questão de alfabetização dentro desta concepção: a Universidade de La Plata 

(Argentina). 

A análise de minha trajetória profissional induz-me a reafirmar: “Sou filha e 

fruto da escola pública, tanto na perspectiva pessoal, como na perspectiva 

profissional”, por isso acredito muito nela. Não uma crença ingênua como a de meus 

pais, que ainda assim, foi muito assertiva para minha vida e para a deles. Mas uma 

crença crítica – se é possível assim dizer – aquela que acredita que é possível se 

apropriar dos espaços de contradições do conjunto dos órgãos da sociedade 

(inspirada nas ideias de Gramsci), no caso a escola, para, a partir dela, promover 

mudanças que de fato, podem transformar a sociedade. Assumo, aqui, a 

possibilidade, que é grande, de ser classificada como ingênua, no entanto, este é o 
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risco que correm os que assumem uma posição. Opto por correr este risco, a cair no 

ostracismo, neutralidade imparcial que não se compromete e aliena-se. Compactuo 

com a postura de Paulo Freire em geral, especialmente quando afirma: “Se a 

educação sozinha não pode modificar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda” (FREIRE, 2000, p. 31-32). 

Como fruto de minha reflexão pessoal – grife-se, tenho clareza de que não é 

possível generalizar um caso – e também da análise que tenho realizado sobre a 

formação de professores alfabetizadores, instigo-me a pesquisar e a debruçar-me 

sobre o processo de formação do professor, especialmente, do professor 

alfabetizador. Minha hipótese é a de que o professor é um conjunto e uma síntese 

de sua história pessoal, de sua relação com o mundo, de sua concepção de homem 

e de sociedade. É também um sujeito em pleno e constante processo de 

aprendizagem. Sujeito que aprende na relação com o objeto de conhecimento. Um 

ser inacabado. 

Na verdade, o inacabamento do ser humano ou sua inconclusão é próprio 
da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre homens 
e mulheres o inacabamento se tornou consciente. (Freire, 1996. p. 50). 
Quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e o dever de 
optar, de decidir, de lutar, de fazer política. (FREIRE, 1996, p. 52) 

É nesse contexto que pretendo investigar sobre o processo de aprendizagem 

do professor alfabetizador, indagando: quando, onde e como aprende o professor? 

Pretendo buscar respostas para as seguintes questões: 

a) Como aprende o professor alfabetizador?  

b) Qual o papel da formação continuada em sua formação?  

c) Como ele se apropria dos saberes discutidos nas situações de formação 

continuada?  

d) Quais são as distorções ou assimilações deformantes que os professores 

constroem?  

e) E quais as intervenções que mais ajudam os professores a avançarem de 

um estado de conhecimento para outro de complexidade maior?  

f) De onde partem aqueles que se apropriam das novas concepções sobre 

o conhecimento? O que faz os professores se abrirem, se colocarem em 

situação de aprendizes?  
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g) O que torna o professor reflexivo? 

 

Assim, a dissertação proposta, além de apresentar esta Introdução que 

anuncia a minha trajetória formativa e profissional e o quê e como pretendo 

investigar, está organizada com as seguintes partes: 

a) Capítulo I – Da criança ao professor: Algumas concepções e suas 

implicações na prática de alfabetização, no qual apresento em linhas 

gerais as concepções de conhecimento, de ensino e de aprendizagem, 

alfabetização, língua escrita e como se constituiu a concepção de 

formação de professores a partir destas matrizes teóricas. Discuto, ainda, 

como os programas de formação de professores alfabetizadores se 

ajustaram gradativamente a estas concepções, buscando coerência entre 

o saber e o saber fazer. 

b) Capítulo II – Do Projeto Ipê ao Programa Ler e Escrever – Breve 

histórico sobre os Programas de Formação de Professores 

Alfabetizadores no Estado de São  Paulo (1984 a 2010), onde realizo 

um breve histórico sobre os programas de formação de professores 

alfabetizadores, bem como analiso a coerência ou não entre as 

concepções de ensino e aprendizagem e as concepções que 

embasam/embasaram os diferentes programas institucionais. 

c) Capítulo III – Do planejamento à prática – Desenvolvimento da 

pesquisa de campo, no qual descrevo os caminhos percorridos por mim 

desde o levantamento do problema a ser pesquisado, das perguntas que 

gostaria de responder, passando pela elaboração do projeto de pesquisa, 

às mudanças de ideias, o retorno às questões iniciais, a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa, definição dos sujeitos até a tabulação e análise 

dos dados, parcialmente elaborados. 

d) Das hipóteses iniciais às Considerações Finais – Para as 

Considerações Finais foram retomadas, em síntese, as discussões 
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realizadas nos capítulos, recuperando a essência das análises dos dados 

coletados, expressando os resultados da investigação. 

Com esta pesquisa anseio que a análise de tais questões e que as possíveis 

respostas, ou não, contribuam para a compreensão do processo de construção do 

conhecimento do professor alfabetizador, para que diante de uma análise, que se 

espera mais próxima do real, se possa pensar em intervenções mais intencionais e 

mais eficientes na luta pelo direito de alfabetizar todas as crianças. 
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1 DA CRIANÇA AO PROFESSOR: ALGUMAS CONCEPÇÕES E 

SUAS IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO  

Como a entendo, a alfabetização de adultos já 

contém, em si, a pós-alfabetização. Esta continua, 

aprofunda e diversifica o ato de conhecimento que se 

inicia naquela. Não são, pois, dois processos 

separados – um antes um depois – mas dois 

momentos de um mesmo processo social de 

formação. E este, não importa o nome que se lhe dê – 

educação, ação cultural, animação – implica sempre, 

na alfabetização também como na pós-alfabetização, 

numa certa teoria do conhecimento posta em prática.  

(FREIRE, 1978, p. 121) 

A produção científica acerca da concepção de construção de conhecimento é 

muito vasta, no entanto, sua influência e suas consequências na educação, 

especialmente na alfabetização, carecem de sucessivas “re-visões”, dada à sua 

especificidade. Neste espaço apresentarei, se não um aprofundamento, uma 

retomada e uma análise destas concepções e suas implicações nas práticas de 

alfabetização.  

A proposta deste capítulo é retomar brevemente as concepções de 

conhecimento, de ensino e de aprendizagem, de alfabetização, de didática da 

alfabetização, de língua escrita e de formação continuada de professores que 

incentivaram/incentivam e que embasaram/embasam os programas voltados para as 

questões da alfabetização e formação de professores alfabetizadores e discutir a 

relação entre elas e suas implicações nas questões da alfabetização. 

Revolução:  assim constitui-se a Teoria Psicogenética Piagetiana sobre a 

“construção de conhecimento”, que não tinha como objeto de investigação a 

Educação, porém, fundamentou a revolução epistemológica desta, em especial, a 

alfabetização, vinculado às pesquisas de Emilia Ferreiro. Esta produção científica 

interferiu profunda e definitivamente no rumo dado à alfabetização e à didática, nos 

sistemas educacionais e nos programas de formação de professores, enfim, na 

Educação. 
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1.1  CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO 

A teoria genética demonstrou que o 

desenvolvimento consiste na construção de estruturas 

intelectuais progressivamente mais equilibradas; quer 

dizer, que permitem um maior grau de adaptação da 

pessoa ao meio físico e social, através de uma série de 

várias e múltiplas trocas com este meio.  

(COLL, 1992, p. 164) 

A concepção de construção de conhecimento, a partir da Epistemologia 

Genética de Piaget, também chamada de Teoria Psicogenética (concepção 

construtivista da formação da mente), revolucionou tanto a teoria genética, quanto a 

Educação. Piaget não tinha como objeto de estudo a Educação, no entanto, sua 

pesquisa foi fundamental para as mudanças estabelecidas nesta área.  

O contraponto da concepção da construção de conhecimento é a concepção 

empirista. Na concepção empirista o conhecimento é concebido como uma cópia do 

real, o qual é incorporado pelo sujeito sem uma ação, é internalizado pelos sentidos 

e ativado pela ação física e perceptual.  

Podemos dizer que empiristas são todos aqueles que pensam – não 
necessariamente de forma consciente – que o conhecimento se dá por força 
dos sentidos. Conheço uma cidade porque a vi. Conheço uma música 
porque ouvi. [...] O conhecimento é algo que vem do mundo do objeto (meio 
físico ou social); portanto, o mundo do objeto é determinante do sujeito, e 
não o contrário. (BECKER, 1993, p.14) 

A maioria das intervenções didáticas fundamenta-se nessa concepção de 

aprendizagem. O modelo utilizado nas cartilhas é orientado por essa matriz teórica, 

na qual se oferece o conhecimento partido e em doses homeopáticas, gradualmente 

do mais simples para o mais complexo (segundo a concepção de língua de quem a 

organizou), letras, sílabas, palavras, frases e textos. Espera-se que os alunos 

memorizem, fixem as informações. Em tal matriz teórica a aprendizagem “[...] se 

expressa em um modelo de ensino-aprendizagem conhecido como ‘estímulo-

resposta’. Esse modelo define a aprendizagem como ‘a substituição de respostas 

erradas por respostas certas’” (WEISZ, 1999, p. 55).  

Outra matriz teórica comumente expressa, ainda que de forma inconsciente 
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nas práticas pedagógicas, é o apriorismo. Esta concepção é geralmente explicitada 

nos relatos e justificativas de educadores ao referirem-se às crianças que não 

aprendem. Relatos como: “É da família tal, nela ninguém aprende, este passou fome 

quando pequeno, não aprende mesmo, ou ainda, dá para saber somente de olhar, 

quando a criança não vai aprender”. Estes discursos revelam a concepção 

apriorista. 

Podemos dizer que aprioristas são todos aqueles que pensam que as 
condições de possibilidade do conhecimento são dadas na bagagem 
hereditária: de forma inata ou submetidas ao processo maturacional, mas 
de qualquer forma, predeterminadas ou a priori – isto é, estão dadas como 
condição de possibilidade. (BECKER, 1993, p. 15) 

É possível afirmar que a concepção apriorista se contrapõe à concepção 

empirista, uma vez que considera que o conhecimento está no sujeito. Relativiza a 

experiência (sensorial, motora) e supervaloriza o sujeito, imprimindo nele a condição 

para a aprendizagem, ou justificando a não-aprendizagem. 

Na concepção construtivista o conhecimento é transformado pela ação do 

sujeito, a partir de um conhecimento já existente. O sujeito que aprende deixa de ser 

visto como uma “tábula rasa” na qual se imprime conhecimentos. Tal qual existe no 

real ele é concebido como alguém que age (cognitivamente) no processo de 

construção de conhecimento com base em conhecimentos e estruturas cognitivas 

que já possui. O conhecimento não está no objeto, nem tão pouco no sujeito. O 

conhecimento, se dá, é construído, na interação entre o sujeito e o objeto.  

Além disso, foi possível discernir no continuum que definem sucessivos 
estados de equilíbrio parcial. Visto que em qualquer momento da vida de 
uma pessoa suas estruturas determinam a amplitude e a natureza das 
trocas com o meio, e que tais estruturas se constroem de maneira 
progressiva e ordenada. A Educação, ao menos nos níveis iniciais, deve 
proporcionar e favorecer o desenvolvimento dessas estruturas. [...] Em 
resumo, qualquer que seja o nível de ensino considerado, a Educação deve, 
em cada momento, levar o aluno a um maior grau de desenvolvimento 
possível; os conteúdos, as tarefas, as atividades de aprendizagem, as 
intervenções do professor e em geral, todas as decisões didáticas são 
valorizadas segundo seu maior ou menor grau de adequação para alcançar 
este objetivo. (COLL, 1992, p. 164) 

Compreender que se aprende por aproximações sucessivas pode determinar 

a forma pela a qual a escola pode abordar os conteúdos, a fim de proporcionar 

condições para o desenvolvimento dos alunos. As adequações didáticas devem 
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considerar o processo pelo qual se constrói o conhecimento, propiciando boas 

“situações-problema”, problemas cognitivos que promovam diversas situações de 

equilíbrios e assimilações, os quais possibilitem o avanço de um estado de menor 

conhecimento a outro de maior conhecimento. 

Adotar este ponto de vista equivale, de fato, a relativizar a importância dos 
conteúdos escolares, que passam a ter interesse em função da sua 
contribuição em favor do desenvolvimento; [...] a ênfase colocada nas 
competências intelectuais, nos instrumentos cognitivos, no amadurecimento 
da personalidade. (COLL, 1992, p. 177) 

Portanto, compreender a gênese do conhecimento a partir da perspectiva 

piagetiana pode interferir na inversão do modo de definir o papel da Educação. O 

sentido da Educação não está mais na transmissão de conhecimento, mas na 

organização de situações que possibilitem a atividade cognitiva do aluno. Outrossim, 

esta compreensão promove um questionamento sobre as práticas mais fortemente 

arraigadas nas situações didáticas fundamentadas na concepção empírica do 

conhecimento como afirma Coll (1992): 

A memorização, o acúmulo de conhecimentos a aceitação não discutidas de 
normas e valores não favorecem o desenvolvimento e podem chegar 
inclusive a dificultá-lo ou a impedi-lo. (COLL, 1992, p. 177) 

Nesse sentido, todas as situações didáticas precisam ser planejadas com o 

intuito de contribuir para o desenvolvimento e a ênfase deve ser nas competências 

intelectuais. 

A partir da mudança de paradigma sobre a concepção de conhecimento, se 

estruturam as concepções de ensino, de aprendizagem, da didática, de língua e 

inclusive dos programas institucionais voltados à alfabetização, incluindo a formação 

dos educadores, bem como o ensino e a aprendizagem de outros conteúdos.  

Telma Weisz, em sua obra “O diálogo entre o ensino e a aprendizagem”, de 

1999, apresenta um esquema de estudo no qual realiza um comparativo com o título 

“Ideias, concepções e teorias que sustentam a prática de qualquer professor, 

mesmo quando ele não tem consciência delas”, conforme pode ser verificado no 

Quadro 1, a seguir, que reúne material organizado por Rosa Maria Antunes de 

Barros em adaptação do livro de WEISZ (1999). 
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Quadro 1 – Comparativo de  ideias, concepções e teorias que sustentam a prática de 

qualquer professor, mesmo quando ele não tem consciência delas. 

CONCEPÇÃO EMPIRISTA CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA 

APRENDIZAGEM SE DÁ POR: 

 Estímulo e resposta. 

 Substituição de respostas erradas por respostas 

certas. 

 Acúmulo de informações. 

 Defende a ideia de pré–requisitos, numa perspectiva 

maturacional, como base para novas aprendizagens 
– é condição ter  prontidão. 

 

APRENDIZAGEM 

 Pressupõe uma ação (atividade) da parte de quem 

aprende, que organiza e integra os novos 
conhecimentos aos já existentes. 

 É o esforço do sujeito para dar sentido à 

informação disponível. O aprendiz tem que 
transformar a informação para poder assimilá-la. 

 É o resultado da ação/reflexão do aprendiz sobre o 

objeto. 

 A base de novas aprendizagens é o conhecimento 

prévio - para aprender (alguma coisa) é preciso 
saber alguma coisa. 

ALUNO 

 O aluno é vazio e passivo. 
 Receptor de informações prontas para consumo 
passivo. 

ALUNO 

 É o sujeito do seu próprio processo de 
aprendizagem, alguém que tem ideias e age 
transformando a informação em conhecimento 
próprio. 

CONHECIMENTO  

 É concebido como uma cópia do real, incorporado 
diretamente pelo sujeito. 

 Está fora do sujeito e é internalizado através dos 
sentidos ativados pela ação física e perceptual. 

CONHECIMENTO 

 O conhecimento não é gerado do nada, é 
transformado a partir do conhecimento já 
existente – conhecimento prévio.  

 

ENSINO 

 Oferecido do simples para o complexo. 
 Ensino bancário: o conhecimento é depositado na 
mente do aluno. 

 Prática:  organizar etapas de apresentação do 
conhecimento ao aluno. 

 É caracterizado por um investimento na cópia, na 
escrita sob o ditado, na memorização e na memória 
em curto prazo. 

 Ensino e aprendizagem ocorrem ao mesmo tempo. 

ENSINO 

 Resolução de problemas 
 A construção pelo aprendiz se dá a partir das 
situações nas quais ele possa agir sobre o que é 
objeto do seu conhecimento, pensar sobre ele, 
recebendo ajuda, sendo desafiado a refletir, 

interagindo com outras pessoas. 
 Ensinar é fazer aprender. 
 
 

PROFESSOR 

 Transmissor de informações dosadas. 
 Conduz e controla a aprendizagem. 

PROFESSOR 

 Precisa organizar situação de aprendizagem de 
forma a oferecer informação adequada. Sua 
função é observar a ação das crianças, acolher ou 

problematizar suas produções, intervindo sempre 
que achar que pode fazer a reflexão dos alunos 
avançar. 

CONTEÚDO ESCOLAR - LÍNGUA - CARTILHA 

 Trabalha com uma concepção de língua escrita como 
transcrição da fala. 

 Os textos são construídos com a função de tornar 

clara essa relação de transcrição, por isso eles são na 
verdade um agregado de frases desconectadas. 

 A função da cartilha: desentranhar a regra de geração 
do sistema alfabético. 

 Utilização da memória de curto prazo para 
reconhecimento das famílias silábicas quando o 
professor toma a leitura. 

 Aprende-se a ler e escrever dentro do sistema 
alfabético, fazendo uma leitura mecânica, para depois 
fazer uma leitura compreensiva. 

CONTEÚDO ESCOLAR – LÍNGUA - TEXTOS 

 Parte-se do princípio que a Língua é complexa e 
deve ser oferecida tal como ela é. 

 As atividades devem garantir não só a 

compreensão do sistema alfabético, mas também 
vivenciar os usos sociais que se faz da escrita, as 
características dos diferentes gêneros textuais, a 
linguagem adequada a diferentes contextos 
comunicativos. 

 

Fonte: Rosa Maria Antunes de Barros (adaptação do livro de WEISZ, 1999). 
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1.2  CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO 

A mais básica de todas as necessidades de 

aprendizagem continua sendo a alfabetização.  

(FERREIRO, 1993, p. 9) 

 

É impossível tratar sobre o assunto “alfabetização” sem referir-se ao nome de 

“Emilia Ferreiro”. Orientanda de Piaget, Ferreiro revolucionou a compreensão e os 

encaminhamentos referentes à alfabetização e todos os conteúdos envolvidos no 

tema. Iniciou em Buenos Aires uma investigação pautada na teoria psicogenética de 

Piaget. 

É justamente Ferreiro quem vai problematizar a idéia do “sujeito que 
aprende” como sujeito ativo, construtor, teorizador, sujeito em permanente e 
contínuo processo de organização e estruturação de seus esquemas 
assimiladores. E o faz em relação à linguagem escrita, considerando as 
palavras de seu mestre. (DURAN, 2009, p. 22) 

Em suas investigações, Emilia Ferreiro concebe a criança como sujeito em 

ação cognitiva. Muda o foco de como se ensina para como se aprende a ler e a 

escrever. Investiga os conhecimentos que as crianças têm sobre a leitura e a escrita 

antes da educação formal e descobre que elas têm ideias fantásticas e inteligentes 

sobre este objeto. Publicou em 1979, no México, o livro “Los sistemas de escrituras 

em desarrollo del niño”, traduzido no Brasil com o título “Psicogênese da Língua 

Escrita” (1986), no qual descreve as hipóteses que as crianças (e posteriormente 

descobre que adultos, também) elaboram a respeito da escrita em seu processo de 

apropriação deste objeto. Ferreiro deixa claro em todas as suas publicações que se 

inspirou nas teorias psicogenéticas para elaborar suas investigações e afirma: 

Em todas as apresentações e publicações anteriores, tenho afirmado que a 
teoria de Piaget foi minha principal fonte de inspiração para a pesquisa 
sobre leitura e escrita. Alguns interpretam isso como simples invocação, 
sem ver onde estava a influência piagetiana específica [...] a pergunta 
fundamental que guiou suas investigações foi: como se passa de um estado 
de menor conhecimento a um estado de maior conhecimento? [...] Quando 
procuramos compreender o desenvolvimento da leitura e da escrita, do 
ponto de vista dos processos de apropriação de um objeto socialmente 
constituído (e não do ponto de vista de uma técnica de transcrição), 
buscamos ver se havia modos de organização relativamente estáveis que 
se sucediam em certa ordem. Agora sabemos que há uma série de modos 
de representação que precedem a representação alfabética da linguagem. 
(FERREIRO, 1993, p. 9) 
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 Na época, como resultado de suas investigações em parceria com Teberosky, 

descreveu as hipóteses de escrita construídas pelas crianças no processo de 

compreensão do sistema alfabético de escrita: pré-silabica, silábica (com valor 

sonoro e sem valor sonoro), silábica-alfabética e alfabética. Para maior 

aprofundamento sobre estas hipóteses sugiro a leitura do livro Psicogênese da 

Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY,1999). 

É imprescindível salientar que as contribuições de Emilia Ferreiro extrapolam 

a questão da alfabetização e todas as suas nuances, pois suas investigações 

contribuíram também e eficazmente para a sistematização e avanços das pesquisas 

do próprio Piaget a respeito do conhecimento e o papel da língua no 

desenvolvimento da lógica. 

Emilia Ferreiro nos trás uma contribuição extremamente importante, pois 
estabeleceu um marco de viragem nas questões da aprendizagem da leitura 
e da escrita. Ao analisar as interpretações que as crianças dão à escrita, 
apresenta, de forma clara e explícita, a pertinência e a fecundidade da 
teoria de Piaget para compreender os processos de aquisição de 
conhecimento – no caso, a língua escrita – descobrindo “[...] um sujeito que 
reinventa a escrita para fazê-la sua, um processo de construção efetivo e 
uma originalidade das concepções que, nós adultos, ignorávamos” 
(Ferreiro, 1985, p. 281). (DURAN, 2009, p. 23) 

Outro aspecto fundamental e honroso das investigações e produção teórica 

de Ferreiro é o compromisso político/ideológico com a população marginalizada da 

América Latina. Em todos os seus textos há um grifo especial sobre a preocupação 

em garantir a todas as crianças o direito de alfabetizar-se. 

Há que se alfabetizar para ler o que os outros produzem ou produziram, 
mas também para que a capacidade de “dizer por escrito” esteja mais 
democraticamente distribuída. Alguém que pode colocar no papel suas 
próprias palavras é alguém que não tem medo de falar em voz alta. 
(FERREIRO, 1993, p 54) 

É impossível abordar a questão da gênese do conhecimento, especialmente 

da escrita, sem citar Vygotsky. É pública a tendência de alguns teóricos em 

enfatizarem as divergências entre os dois pesquisadores (Piaget e Vygotsky).  Opto, 

neste espaço, por realizar o movimento contrário, abordando as semelhanças entre 

os dois autores e emprestando as palavras de Ferreiro (2010 apud CASTORINA, 

2010): 

Comentarei fundamentalmente o trabalho de Luria [...] a síntese 
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apresentada por Vygotsky, que apóia os resultados e interpretações de 
Luria (p. 149). [...] Outras afirmações de Luria coincidem plenamente com o 
pensamento de Piaget. Por exemplo: “Quando uma criança entra na escola, 
ela não é uma tábula rasa que possa ser moldada pelo professor conforme 
ele preferir (p. 101). Psicologicamente, a criança não é um adulto em 
miniatura (p. 102)”. (FERREIRO, 2010 apud CASTORINA, 2010, p. 151) 

As aproximações entre o pensamento de Lúria e Ferreiro sobre a 

compreensão da escrita, ficam mais evidentes através das palavras de Ferreiro: 

Por outro lado, algumas afirmações de Lúria são tão surpreendentemente 
próximas a algumas que me pertencem (sem tê-lo lido). Por exemplo, a que 
inicia seu texto de 1929: “A história da escrita na criança começa muito 
antes da primeira vez em que o professor coloca lápis em sua mão e lhe 
mostra como formar as letras (p. 143)”. (CASTORINA, 2010, p. 150-151) 

1.3 CONCEPÇÃO DE LÍNGUA ESCRITA 

Na verdade, o domínio sobre os signos lingüísticos 

escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe 

uma experiência social que o precede – a da “leitura do 

mundo”.  

(FREIRE, 1978, p. 75) 

Já foram abordadas neste capítulo as concepções de conhecimento e 

alfabetização. O principal instrumento da alfabetização é a língua escrita. Porém, 

ainda é muito forte as práticas de alfabetização pautadas na concepção empírica, na 

utilização de um “remedo de língua”, ou de uma “língua artificial”, que existe 

somente dentro da escola.  

Como podemos pensar na formação de leitores e escritores participantes de 

uma sociedade que cada vez mais se estrutura na linguagem escrita, se ao ensinar 

a ler e escrever apresenta-se aos alunos uma língua pobre, artificial e desconectada 

das práticas sociais da língua escrita?   

Sabe-se que ao optar por uma abordagem como esta, há uma variedade de 

justificativas e boas intenções. Enquanto se continuar a agir sem reflexão, serão 

criadas expectativas de formar cidadãos com o domínio da competência leitora e 

escritora, mas se atuará na contramão, gerando o  movimento contrário. 

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 
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participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 
constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto 
educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à 
escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o 
acesso aos saberes lingüísticos necessários para o exercício da cidadania, 
direito inalienável de todos. (BRASIL, MEC,1997b, p. 21) 

Ao optar-se por uma determinada concepção de alfabetização, opta-se por 

uma abordagem de conhecimento e de língua. O conjunto das concepções 

articulam-se delineando um fazer comprometido ou não com a formação de 

cidadãos autônomos na qualidade de leitores e escritores que tenham condição de 

ler na linhas e nas entrelinhas. 

O que é, afinal, ler? 

Desde que a produção teórica da lingüística nos permitiu compreender a 
linguagem como processo de interlocução, como interação entre sujeitos, 
que se sabe que ler não é descobrir sentidos colocados nos textos pelos 
seus produtores, mas interpretar os possíveis sentidos dos textos lidos a 
partir do conjunto de referências semânticas constituídos por cada um.  

Além disso, desde que se compreende a linguagem como processo de 
interlocução sabe-se que todo texto é orientado para um interlocutor, 
inevitavelmente, ainda que esse interlocutor seja a si próprio, um “eu” 
desdobrado em outro eu, destinatário do texto (como na elaboração de 
diários pessoais, notas de estudo, por exemplo). Essa é a característica 
fundante da linguagem: a dialogicidade, a conversa inevitável dos textos 
que produzimos com todos os outros com os quais tivemos contato de 
alguma forma e que nos constituíram. (BRÄKLING, 2009, p. 2) 

Se ler é esse conjunto tão complexo de fatores, como os abordados por 

Bräkling (2009), ao alfabetizar, mais do que compreender o sistema de escrita, é 

necessária uma busca incessante para garantir que toda ação didática seja uma 

prática social de leitura e escrita.  

Por que é importante ler? 

Já dizia Bakhtin que “não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, 
mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está, sempre, carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. (BRÄKLING, 2009, p. 2) 

A partir das descobertas de Piaget e Ferreiro, desencadeiam-se várias 

produções sobre alfabetização referentes à didática, aos conteúdos, ao conceito de 

língua, formação de professores, entre outros.  
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1.4 CONCEPÇÃO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

Weisz (1999) afirma: 

Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer professor, vemos 
que, por trás de suas ações, há sempre um conjunto de idéias que as 
orienta. Mesmo quando ele não tem consciência dessas idéias, dessas 
concepções, dessas teorias, elas estão presentes. (WEISZ, 1999, p. 55) 

O título do livro de Telma Weisz (1999): “O diálogo entre o ensino e a 

aprendizagem” equivale, em si, a uma provocação no melhor sentido da palavra, um 

desafio. O termo “ensino-aprendizagem” expressa uma concepção de conhecimento 

pautada nas matrizes teóricas empíricas, ou seja, a ideia de que a aprendizagem é 

uma reação automática à ação de ensinar, considera o sujeito como um agente 

passivo no processo de aprender, aquele no qual se imprime um novo saber. Por 

isso, o professor, que é “dono” do saber, doa seu saber em doses homeopáticas ao 

aprendiz, organizando essa doação do saber do mais simples para o mais 

complexo, “facilitando”, assim a aprendizagem (ver Quadro 1).  

Ao propor no título de seu livro o termo “o ensino e a aprendizagem”, explicita 

a concepção de conhecimento na perspectiva construtivista e revela: 

O processo de aprendizagem não responde necessariamente ao processo 
de ensino, como tantos imaginam. Ou seja, não existe um processo único 
de “ensino-aprendizagem”, como muitas vezes se diz, mas são dois 
processos distintos: o de aprendizagem desenvolvido pelo aluno e, o de 
ensino, pelo professor. São dois processos que se comunicam, mas não se 
confundem: o sujeito do processo de ensino é o professor enquanto o do 
processo de aprendizagem é o aluno. É equivocada a expectativa de que o 
aluno poderá receber qualquer ensinamento que o professor lhe transmita 
exatamente como ele lhe transmite. O professor é que precisa compreender 
o caminho de aprendizagem que o aluno está percorrendo [...] Ou seja, não 
é o processo de aprendizagem que deve se adaptar ao de ensino, mas o 
processo de ensino é que deve se adaptar ao de aprendizagem. Ou melhor, 
o processo de ensino deve dialogar com o de aprendizagem. (WEISZ, 1999, 
p. 65) 

A partir da concepção de construção de conhecimento e das investigações 

didáticas pautadas nesta matriz teórica, fica claro que o professor tem o papel de 

organizar situações didáticas que possam provocar o movimento descrito por Piaget 

de desequilíbrios e assimilações e de acomodações.  

Se considerada a gênese do conhecimento, o professor propõe situações-
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problema que têm por objetivo promover o avanço de um conhecimento menor para 

o conhecimento de natureza mais complexa. Neste sentido, o papel do professor é 

fundamental. No entanto, enquanto o professor busca interferir nos esquemas 

assimilativos do aprendiz, este tem uma relação com o objeto que busca conhecer, é 

nesta interação que se dá o conhecimento, no qual o aprendiz utiliza-se de seus 

conhecimentos prévios para avançar de um esquema assimilativo a outro. É ao 

considerar o aprendiz como alguém que pensa, que age cognitivamente sobre o 

objeto a ser conhecido, que o professor organiza as situações didáticas. Para que o 

aprendiz tenha necessidade de aprender é necessária uma razão, um motivo. 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formador, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da sua produção do saber, se 
convença definitivamente que ensinar não é transmitir conhecimento, mas 
criar possibilidades para a sua produção ou sua construção. (FREIRE, 
2004, p. 22) 

Para Vygotsky é a linguagem quem abre caminhos para a “Zona de 

Desenvolvimento Proximal”, isto é, ajuda a criança a avançar de um nível de 

desenvolvimento real para uma área de potencialidades, através da mediação 

realizada pelo "outro".  

Ao compreender que ensinar e aprender são dois processos diferentes, 

distintos, mas, interdependentes, a ação docente torna-se mais clara e mais eficaz e 

ao considerar o aprendiz como um sujeito que utiliza os conhecimentos prévios que 

tem sobre o objeto para aprender mais sobre ele, que se aprende por aproximações 

sucessivas, que há necessidade de desafios cognitivos provocando desequilíbrios e 

acomodações para que o sujeito possa passar de um estado de conhecimento a 

outro, o professor planeja situações didáticas que vão ao encontro do processo de 

aprendizagem e não na sua contramão.  

Dessa forma, a ação docente se torna cada vez mais fundamental. Ao 

organizar suas intervenções e considerando a “Zona de Desenvolvimento Proximal”, 

ao professor faz-se necessária uma postura de investigação, de planejamento de 

avaliação de reflexão constante sobre sua prática.  

Conforme afirma Bräkling (1997, p. 1), “[...] os estudos relacionados à 

investigação do processo de conhecimento apontam a necessidade de se 

considerar, no processo de aprendizado, os seguintes pressupostos": 
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a) O sujeito aprende na interação tanto com o objeto de conhecimento, 

quanto com parceiros mais experientes a respeito do que se está 
aprendendo; 

b) O processo de conhecimento não é linear, acontecendo por meio de um 
processo que supõe apropriações de aspectos possíveis de serem 
observados no objeto de conhecimento, nos diferentes momentos; 

c) Nesse processo de apropriação, é possível que se consiga realizar em 
cooperação tarefas que não seriam possíveis de serem desenvolvidas 
autonomamente num momento atual.  Essa cooperação cria a zona de 
desenvolvimento proximal, por meio da circulação de informações que são 
tanto relevantes para o aprendizado, quanto possíveis de serem 
compreendidas pelo aluno. Nesse processo, instaura-se a possibilidade de 
que esse aluno se aproprie dessas informações, tornando-se autônomo, 
em momentos seguintes,  para  a  realização  daquela   tarefa, por ter, de 
fato, aprendido o que estava em jogo. (BRÄKLING, 1997, p. 1) 

Compreender que ensinar e aprender são dois processos diferentes e 

interdependentes qualifica e valoriza ainda mais o papel do educador. Ter 

consciência sobre o processo de aprendizagem requer do professor uma 

intervenção didática planejada e consciente; requer conhecimento dos estados de 

conhecimentos de cada aluno, conhecimento sobre quais situações didáticas 

constituir-se-ão em situações-problema de fato, conhecimentos sobre quais os 

agrupamentos serão mais produtivos em cada proposta, saberes sobre o conteúdo a 

ser ensinado e sobre a didática. Nesta concepção, o professor assume uma postura 

investigativa, reflexiva e crítica o tempo todo no seu fazer pedagógico.  

Na perspectiva construtivista compreende-se que o diálogo entre o ensino e a 

aprendizagem é condição para toda ação didática. O ensino existe e se organiza em 

função da compreensão do processo de aprendizagem. 

1.5 DIDÁTICA DA ALFABETIZAÇÃO 

Um grande avanço é a sistematização cada vez mais elaborada sobre a 

didática da alfabetização. Délia Lerner destaca-se como autora e como 

pesquisadora na área da Didática da Alfabetização e da Matemática. Educadora 

argentina, Lerner e colaboradores têm dado tratamento científico às questões da 

alfabetização. É professora da graduação e mestrado nas universidades de Buenos 

Aires e La Plata, tem produzido muitas pesquisas e publicado livros pautados na 

produção teórica de Ferreiro, avançando para o campo da didática.  

Os estudos de Lerner têm influenciado as discussões e práticas em 
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alfabetização no Brasil, através de assessoria prestada a várias instituições. A sua 

participação em palestras, simpósios e cursos tem atendido às expectativas de 

educadores que se orientam por sua concepção, principalmente pelo fato de 

responder a questões práticas fundamentadas em investigações teóricas.  O livro 

“Ler e escrever na escola – o real, o possível e o necessário”, de sua autoria e 

publicado no Brasil em 2002, é considerado uma das principais fontes bibliográficas 

de Programas de Alfabetização da Rede Municipal e Estadual de Ensino de São 

Paulo, bem como das principais instituições privadas de ensino, além de fazer parte 

da bibliografia de vários concursos para educadores. 

Parece essencial, então, criar-se a consciência de que a educação também 
é objeto da ciência, de que dia a dia se produzem conhecimentos que, se 
ingressassem na escola, permitiriam melhorar substancialmente a situação 
educativa. É necessário, além disso, mostrar – da maneira mais acessível 
que se encontre – quais são as práticas escolares que deveriam mudar, 
para se adequarem aos conhecimentos que temos hoje sobre a 
aprendizagem e o ensino da leitura e da escrita, assim como mostrar os 
efeitos nocivos dos métodos e procedimentos tradicionais que são tão 
“tranqüilizadores” para a comunidade, e tornar públicas as vantagens das 
estratégias didáticas que realmente contribuem para formar leitores e 
escritores autônomos. (LERNER, 2002, p. 43) 

Pode-se afirmar, a partir dessa perspectiva, que a alfabetização tem 

conquistado, gradativamente, a condição ou caráter de ciência, e que este fator 

pode contribuir de forma inesgotável para o avanço da qualidade da prática 

educativa na formação de leitores e escritores autônomos. No entanto, faz-se 

necessário, além do caráter científico, que os conteúdos e metodologia utilizados 

para este fim sejam coerentes com a concepção de conhecimento posta, avançando 

nas análises e descrições de diferentes pressupostos teóricos para a investigação 

didática, a exemplo das universidades de Buenos Aires e La Plata. 

O conhecimento é social, histórico e processual. Saber sobre como aprende o 

sujeito, ao contrário do que se imaginou no início da divulgação das descobertas de 

Piaget, não é suficiente para organizar uma prática pedagógica eficiente e coerente. 

Saber como os aprendizes constroem conhecimentos sobre a língua escrita, bem 

como identificar as hipóteses de escrita construídas por eles no processo de 

compreensão do sistema de escrita, é fundamental, porém, também não é 

suficiente. Além destes conhecimentos, foi necessária a famosa paciência histórica 

(que parece apenas uma expressão vazia, mas que é cheia de sentidos), para se 

passar de vários estados de conhecimentos a outros, na história da alfabetização 
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pautada na concepção construtivista de aprendizagem.  

A estruturação e diálogos entre os saberes construídos pela Psicologia 

Genética, na interação com os pressupostos construídos sobre o processo de 

compreensão do sistema de escrita pelas crianças e os conhecimentos elaborados 

sobre a Didática da Alfabetização e da Matemática, proporcionou condições para 

que as propostas e programas de alfabetização chegassem às salas de aula com o 

nível de organização e eficiência em que se encontra atualmente.  

Lerner (2010) especifica a natureza de cada saber ou cada conhecimento 

com a seguinte reflexão: 

Como se passa de um estado de menor conhecimento a um estado de 
maior conhecimento? Pergunta epistemológica fundamental, que deu 
origem à Psicologia Genética. 

Como fazer com que os alunos passem de um estado menor de 
conhecimento a um estado de maior conhecimento com relação a cada um 
dos conteúdos ensinados na escola? Pergunta-chave, situada no centro das 
preocupações da Didática Construtivista. 

As duas perguntas são parecidas, ambas estão ligadas à produção de 
conhecimento. No entanto, são diferentes: a primeira está voltada para a 
compreensão do desenvolvimento cognitivo, a segunda para a análise do 
aprendizado sistemático. (LERNER, 2010, p. 91) 

Portanto, o conhecimento didático é diferente do conhecimento cognitivo. 

Ambos precedem de uma mesma concepção, mas são de naturezas diferentes e 

respondem a questões e necessidades diferentes.  

Articular os conhecimentos sobre o desenvolvimento cognitivo, os 

conhecimentos sobre o processo de compreensão do sistema de escrita pelas 

crianças, com os conhecimentos sobre a língua escrita (objeto específico a ser 

ensinado na escola e foco deste estudo) e conhecimentos da didática da 

alfabetização é um movimento necessário, quando se pretende formar leitores e 

escritores autônomos.  

Outro aspecto a considerar é da natureza da formação continuada de 

professores alfabetizadores, a qual será retomada no decorrer desta dissertação. 

1.6 CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES 

A concepção de construção de conhecimento foi um marco teórico que 

delineou as teorias e as práticas referentes à alfabetização, nos aspectos da 
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aprendizagem, do ensino e da didática. 

Piaget não elaborou suas investigações especificamente para crianças, no 

entanto, realizou, através da observação de seus três filhos, uma vasta investigação 

que o levou a descobertas importantes no caminho da compreensão do pensamento 

do ser humano, seja criança, seja adulto. Porém, os estudos em Educação, 

centraram-se na aplicabilidade destes conceitos na Educação de crianças, 

avançando pouco na compreensão da aprendizagem do adulto na mesma matriz 

teórica da construção de conhecimento. Daí surge a questão desta dissertação: 

“Afinal, como aprende o professor?” Como se dá esta relação do processo de 

aprendizagem através da interação, quando se trata de ensinar um adulto? 

Desde as publicações da teoria piagetiana, muito se avançou em relação aos 

conhecimentos sobre como se aprende. A partir daí, os conhecimentos sobre como 

se aprende a ler e a escrever tornaram-se foco de inúmeras pesquisas, resultando 

em um grande salto quantitativo e qualitativo. No entanto, as produções científicas 

acerca da construção do conhecimento parecem, muitas vezes, que foram 

realizadas especificamente para as crianças. Isso é, na verdade, um equívoco.  

Quando Piaget iniciou suas investigações com a epistemologia genética não 

tinha a intenção de elaborar uma teoria infantil e, mesmo tendo observado seus 

filhos e compreendido a gênese do pensamento e da lógica, não fez conclusões 

especificamente infantis. Ao contrário, apresentou conclusões gerais a respeito da 

natureza do conhecimento. Como já foi dito, Emilia Ferreiro contribuiu infinitamente 

para a teoria de Piaget.   

É evidente que com as investigações sobre a alfabetização a teoria da 

construção de conhecimento tornou-se mais concreta, mais palpável, entretanto, ela 

não foi elaborada exclusivamente para a criança, nem tão pouco voltada 

especificamente à alfabetização. Daí surge a pergunta: Como o adulto aprende? 

Como aprende o professor? Como o professor aprende sobre a construção de 

conhecimento? 

É bastante óbvio que as propostas de formação de professores 

alfabetizadores, assim como das diferentes áreas de conhecimento, passaram por 

um processo gradativo e espiral. Também é evidente que cada época ou etapa foi 

fundamentada por uma abordagem conceitual sobre a gênese do conhecimento. As 

propostas de formação de professores alfabetizadores expressaram/expressam uma 
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concepção de formação subjacente a elas, explicitam uma teoria que 

fundamentava/fundamenta as ações – parodiando Telma Weisz: “ainda que não se 

tenha consciência delas”. 

O desafio para os programas de formação de professores alfabetizadores é 

organizar-se coerentemente com o conjunto de concepções de aprendizagem, 

ensino, didática e língua, pautadas na concepção de construção de conhecimento. 

Como organizar as situações de formação de adultos (professores) em serviço, de 

modo a fundamentar-se no âmbito da teoria e da prática? Como esperar que os 

professores proporcionem espaços de reflexão para as crianças, se não vivenciam 

em sua formação situações em que possam expressar suas hipóteses, discuti-las e 

problematizá-las?       

É sabido que a formação inicial de professores alfabetizadores não é 

suficiente para garantir ao professor alfabetizador condição efetiva para organizar 

situações didáticas pautadas na concepção da construção de conhecimento. Por um 

lado, porque tais instituições ainda fundamentam-se numa concepção empirista de 

conhecimento e por mais que abordem as diferentes concepções de aprendizagem, 

não têm possibilidade de chegar ao “miúdo” da atuação do professor alfabetizador. 

Por outro lado, porque, ainda que se proponham a abordar tais conteúdos não têm a 

sala de aula como “laboratório” e não se produz conhecimento científico sobre a 

didática da alfabetização.  

Assim, esse modelo de formação termina por produzir profissionais que 

sabem falar sobre, elaboram um discurso construtivista, mas não sabem como 

organizar boas situações didáticas, capazes de ajudar as crianças a avançarem de 

um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento em 

relação aos conteúdos a serem ensinados na escola. 

O formato mais “eficaz”, mas que do mesmo modo depara-se com inúmeros 

impasses, é a formação continuada de professores. 

Mas, o que se entende por formação continuada? 

Por formação continuada entende-se aquela que ocorre no decorrer da 

atuação profissional, após a formação inicial. Mas, só isso define formação 

continuada? Regina Cabral (MEC, PROFA, 2001, p. 21) afirma que “A formação 

continuada não pode ser pensada como geralmente ocorre: fragmentada, às vezes 

desenvolvida em apenas dois momentos ao longo do ano”. E questiona: “[...] essa 



47 

 

formação geralmente emerge dúvidas, idéias e quando o professor arrisca-se em 

colocá-las em prática, não tem com quem compartilhar suas experiências”. 

Questiona: 

Como [...] poderia ser considerada continuada, se todas as vezes que, 
durante o ano, o professor necessita de alguma orientação não sabe a 
quem recorrer ou com quem dialogar sobre suas questões em relação à 
prática pedagógica? [...] Esta deve acontecer de modo contínuo, a fim de 
que os professores possam se atualizar, tirar suas dúvidas, refletir sobre as 
situações de aprendizagem de suas salas de aula. (CABRAL, 2001, p. 21) 

Com estas observações, questiona-se o modelo de formação de educadores, 

que mesmo ocorrendo durante sua atuação profissional, organiza-se no modelo de 

palestras, simpósios, congressos. Não é o caso de desprezá-las. Este modelo 

atende a algumas expectativas de aprendizagem do professor, como, por exemplo, 

divulgar uma descoberta ou estudo, iniciar uma discussão, desenvolver um marco. 

No entanto, quando o propósito é a mudança de concepções e práticas muito 

arraigadas, como é o caso das práticas didáticas em alfabetização fundamentadas 

na concepção empírica de aprendizagem, para uma concepção construtivista, este 

modelo é insuficiente e ineficaz. Causa apenas incômodo ou desconforto, mas não 

propicia as condições necessárias de dialogicidade, acompanhamento e nem, 

tampouco, a relação dialética: teoria-prática-teoria.  

Quando o propósito é mudança de paradigma, o conceito de formação 

continuada deve traduzir-se em continuidade – no sentido de sequência ou 

encadeamento. É imprescindível que se organize com o pressuposto de interação e 

que ofereça ao educador o apoio, que funciona como andaime, no seu fazer 

pedagógico. Não basta dizer não faça isso, ou isto é errado ou não é coerente com 

esta concepção. Tirar o “chão” do educador e deixá-lo à deriva, sem saber o que pôr 

no lugar da prática que ele acredita, é uma (de)formação.   

A formação continuada precisa ser contínua, deve dialogar com os saberes 

do educador, compreender o educador como sujeito do processo de aprendizagem 

que tem conhecimentos prévios e que, ao se dispor a mudar, a experimentar, 

necessita de um espaço para colocar suas dúvidas, dividir seus avanços, comparar. 

Precisa encontrar na parceria (seja do formador ou de um parceiro que faça este 

papel) a solidariedade e acolhimento. Colocar-se em situação de aprendiz, abrir mão 

de crenças tão fortemente inculcadas e se pôr em situação reflexiva, já é um esforço 

bastante grande e desgastante para quem se dispõe a aprender a (des)aprender. A 
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formação continuada deve assumir este compromisso. 

Os processos de capacitação, mais rápidos, profundos e bem sucedidos 
parecem ser aqueles em que alguém acompanha o professor em serviço. 
Esse alguém pode ser qualquer pessoa envolvida nas questões (inclusive 
outro professor), com a condição de que consiga transformar-se em um 
interlocutor.  Ver o que aconteceu em uma hora de aula sob outro ponto de 
vista, discutir sobre o que se disse ou o que não se disse, sobre o que se 
fez ou o que não se fez, por em discussão o que se pretende e os meios 
utilizados, refletir sobre os pressupostos implícitos, compartilhar dúvidas e 
certezas, tudo isso ajuda mais o professor a pensar do que várias horas de 
aula convencional. (FERREIRO, 1993, p. 49) 

Ao referir-se à formação de professores alfabetizadores, Becker (1993) afirma 

que esse modelo de formação pauta-se na concepção construtivista de 

conhecimento em coerência com uma postura política progressista: 

O suporte deste modelo encontra-se na psicologia genética de Piaget, na 
obra pedagógica de Paulo Freire, em pedagogias de  fundamentação 
marxista: na psicologia de desenvolvimento de Vigotsky, em Gramsci, 
Wallon, etc. Sua fundamentação epistemológica encontra-se no 
interacionismo de tipo construtivista.  (BECKER, 1993, p. 11) 

Observar reflexivamente o histórico das situações de formação propostas no 

interior dos diferentes projetos ou programas de formação de professores 

alfabetizadores possibilita acompanhar o avanço equivalente e simultâneo das 

concepções sobre o conhecimento e as concepções de formação de educadores. 

Este exercício será realizado no decorrer deste estudo. 

Conteúdos de Alfabetização Tratados na Formação Continuada  

É preciso, sobretudo, e aí já vem um destes saberes 

indispensáveis, que o formando desde o princípio mesmo 

de sua experiência formadora, assumindo-se como 

sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

produção ou sua construção. 

 (FREIRE, 2004, p. 22) 

Uma grande dificuldade encontrada na formação de professores é garantir 

uma coerência entre a concepção de aprendizagem das propostas de alfabetização 

e as práticas formativas na formação dos professores (adultos, profissionais 
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praticantes, convictos de suas crenças sobre como se aprende e como se ensina). 

Ou seja, tratar o professor como sujeito de seu processo de aprendizagem no 

contexto da formação, especialmente a continuada, é um grande desafio. 

Definir os conteúdos que merecem ser tratados em situações de formação de 

professor, seja inicial, seja continuada, requer considerar um corpus de 

conhecimentos e opções que se organizam a partir de determinadas concepções de 

conhecimento. Além de corpus de conteúdos a serem tratados, o formador deve 

decidir intencionalmente sobre como abordar tais conteúdos. Arrisco-me a afirmar 

que o conjunto de “o que ensinar” (conteúdo) e “o como ensinar” (didática) e “sobre 

quais pressupostos” (concepção) expressam a teoria do conhecimento do educador. 

Ainda que não se tenha consciência, toda ação didática é uma teoria do 

conhecimento colocada em prática. Conforme a seguinte argumentação: 

Daí que jamais nos tenhamos detido no estudo de métodos ou técnicas de 
alfabetização de adultos em si mesmos, mas no estudo deles e delas 
enquanto a serviço de, e em coerência com uma certa teoria do 
conhecimento posta em prática , a qual, por sua vez, deve ser fiel a uma 
certa opção política. (FREIRE, 1978, p. 17) 

Portanto, quando uma instituição ou agência de formação de professores faz 

opção por uma linha, uma prática, está optando por determinada concepção de 

conhecimento. Manter a coerência entre a concepção de alfabetização proposta 

para as crianças e aquela que se escolhe para os adultos, é fundamental. Não é 

possível esperar que o professor que foi formado através de práticas pautadas em 

concepção empírica compreenda e atue como a partir de uma concepção 

construtivista. 

Essa opção pressupõe considerar o professor um sujeito ativo de seu 
processo de formação e enfatizar o trabalho com situações-problema que 
demandem a utilização de saberes adquiridos – pressupõe, portanto, um 
outro “lugar” para os conhecimentos teóricos, um outro tipo de relação 
teórico-prática, diferente do que orienta os modelos tradicionais de 
formação. (CABRAL, 2001, p. 21) 

O professor, sujeito em seu processo de aprendizagem, traz conhecimentos, 

crenças, experiências que circulam na situação de formação, por isso, estes saberes 

devem ser considerados em todas as ações que tenham como objetivo formá-los. 

Para a construção de uma prática didática que pretende se pautar e ser coerente 

com a concepção da construção de conhecimento é fundamental uma formação que 
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possibilite a circulação de informação, que acolha as concepções diferenciadas e as 

que se contraponham e fazer opção por estratégias metodológicas que funcionem 

como situações-problema, que desencadeiem desequilíbrios e acomodações (no 

sentido piagetiano).  

A complexidade da situação de ensino e de aprendizagem de professores 

aponta que somente o conhecimento da concepção psicogenética não é suficiente, 

nem para alfabetizar as crianças, tão pouco para formar professores alfabetizadores. 

Outros conhecimentos colocam-se em jogo na formação destes profissionais.  

Foi citado anteriormente que a situação formativa, seja da criança, seja do 

adulto, envolve um corpus de conhecimentos específicos. Quais conhecimentos são 

estes? 

Para responder a essas questões, creio que sejam necessárias perguntas 

anteriores que se complementam. O que as crianças precisam saber ao serem 

alfabetizadas? O que os professores precisam saber para alfabetizar as crianças? O 

que o formador de professores precisa saber para formar o professor? 

O que as crianças precisam saber ao serem alfabetizadas? 

Vale lembrar que o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever não é 
um processo que se encerra quando o aluno domina o sistema alfabético de 
escrita, mas se prolonga por toda a vida, com a crescente possibilidade de 
participação nas práticas que envolvem a língua escrita e que se traduz na 
sua competência de ler e produzir textos dos mais variados gêneros, ou de 
apreciação de obras literárias à análise de bons artigos. (SÃO PAULO, 
Diretoria de Orientação Técnica, 2006, p. 19) 

As crianças precisam compreender o sistema alfabético de escrita, precisam 
desenvolver a competência leitora e escritora de modo a participar de 
práticas sociais de leitura e de escrita. 

O desafio é formar praticantes da leitura e da escrita e não apenas sujeitos 

que possam “decifrar” o sistema de escrita. É – já o disse – formar leitores 

que saberão escolher o material escrito adequado para buscar a solução de 

problemas que devem enfrentar e não alunos capazes apenas de oralizar 

um texto selecionado por outro. É formar seres humanos críticos, capazes 

de ler entrelinhas e de assumir uma posição própria frente à mantida, 

explícita ou implicitamente, pelos autores dos textos com os quais 

interagem, em vez de persistir em formar indivíduos dependentes da letra 

do texto e da autoridade de outros. (LERNER, 2002, p. 27) 
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O que os professores precisam saber para alfabetizar as crianças? 

Diante do desafio de alfabetizar na perspectiva posta acima (nos documentos 

de orientação a professores alfabetizadores), o professor precisa lançar mão de 

diferentes saberes que, ou estão dados à priori, ou vão se construindo no decorrer 

de sua atuação profissional. Estes saberes envolvem conhecimentos de diferentes 

naturezas, tais como:  

a) concepção de aprendizagem (conhecimento da criança) – o professor 

precisa saber como a criança aprende; como a criança aprende a ler e a 

escrever e como ocorre este processo de compreensão do sistema de 

escrita;   

b) sistema de escrita – a compreensão do sistema de escrita em contextos de 

letramento. Espera-se que os alunos compreendam o sistema alfabético da 

escrita, ou seja, que aprendam a ler e escrever convencionalmente, porém, 

mais do que isso, espera-se que os alunos desenvolvam a competência 

leitora e escritora, que possam ser praticantes de situações de leitura e de 

escrita nas diferentes situações e esferas sociais. Para tanto, a 

alfabetização deve ocorrer em situações de uso real da escrita e com 

textos em situações de uso social; 

c) para uma intervenção mais eficiente, faz-se necessário um 

acompanhamento das aprendizagens das crianças de todo conteúdo 

envolvido no decorrer da escolarização. Especialmente para acompanhar a 

evolução das hipóteses de escrita, não no sentido de teste, mas como um 

orientador ao professor para planejar suas intervenções, desde quais 

perguntas fará aos alunos, qual agrupamento mais adequado, quais 

atividades propor, são realizadas as sondagens de hipóteses de escrita dos 

alunos; e 

d) leitura e produção de texto – desde o início da escolarização é fundamental 

que ocorram ações didáticas propositadamente planejadas para formar 

leitores e produtores de textos, para tanto, a consciência de que nas 

propostas didáticas de alfabetização contemplam-se diferentes conteúdos 
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envolvidos nas práticas sociais de leitura e escrita. Bräkling (2007) 

apresenta uma lista dos conteúdos envolvidos na alfabetização, conforme 

descrito no Quadro 2. 

Quadro 2 – Conteúdos envolvidos no processo de alfabetização. 

QUADRO GERAL DE CONTEÚDOS DE  

LÍNGUA PORTUGUESA 

POTENCIAIS, PROCEDIMENTOS  

E CONHECIMENTOS 

 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE LEITURA 

POTENCIAIS E CAPACIDADES 

 Comportamento leitor. 

 Capacidades de leitura. 

 Procedimentos de leitura. 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE PRODUÇÃO  
DE TEXTOS  
  

PROCEDIMENTOS 

 Planejamento de texto (prévio e processual). 

 Revisão de texto (processual e final). 

 Refacção de textos, considerando a revisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDOS GERAIS MOBILIZADOS NAS PRÁTICAS 
DE LEITURA E DE ESCRITA 
 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 

 Aspectos discursivos (relativos ao contexto de 
produção dos textos: para quem se escreve, 
com qual finalidade, de que lugar social se 
escreve, em qual portador será publicado o 
texto, em qual lugar circulará, em qual gênero 
será organizado). 

 Aspectos pragmáticos: características da 

situação comunicativa na qual o discurso se 
realizará: sarau, seminário, mesa redonda, 
entre outros. 

 Aspectos textuais: relativos à coerência e 
coesão do texto e todos os demais 
conhecimentos utilizados para manter e 
garantir tais aspectos na linearidade do texto. 

 Aspectos gramaticais: ortografia, pontuação, 

acentuação, sintaxe, morfologia, semântica, 
estilística. 

 Aspectos notacionais: relativos à compreensão 

do sistema de escrita. 

Nota: Organizado a partir de ROJO, Rosai Helena Rodrigues. Letramento e capacidades de leitura para a 
cidadania. São Paulo (SP): SEE/CENP: 2004. Apresentado em Congresso, em maio de 2004. 

Fonte: Adaptado de Assessoria de Língua Portuguesa – Kátia Lomba Bräkling (outubro – 2007). 

Didática – ou como transformar as concepções anteriormente citadas em 

situações didáticas eficientes e intencionais, no sentido de intervir no processo de 

aprendizagem das crianças, possibilitando-lhes avançar em seus conhecimentos?   

A didática da alfabetização é um instrumento que possibilita transformar as 

concepções sobre concepção de conhecimento, ensino e aprendizagem, sobre 

conteúdos da língua portuguesa e a compreensão das práticas sociais como 
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conteúdos a serem ensinados na escola em situações intencionais, planejadas e 

eficiente no propósito de alfabetizar. Não basta ser um bom leitor e escritor, ou saber 

falar sobre concepção de conhecimento para ser um bom profissional da 

alfabetização.  

Além de todos os conhecimentos envolvidos na alfabetização, o 

conhecimento didático é fundamental para que o professor aprimore seus 

conhecimentos sobre a didática para que suas intervenções revertam-se em 

resultados, ou seja, formação de crianças praticantes da leitura e da escrita dentro e 

fora da escola. 

Deste modo, o saber didático, ainda que se apóie em saberes produzidos 
por outras ciências, não pode ser deduzido simplesmente deles; o saber 
didático é construído para resolver problemas próprios da comunicação do 
conhecimento, é o resultado do estudo sistemático das interações que se 
produzem entre professor, os alunos e o objeto de ensino; é produto da 
análise das relações entre o ensino e a aprendizagem de cada conteúdo 
específico; é elaborado através da investigação rigorosa do funcionamento 
das situações didáticas. (LERNER, 2002, p.105) 

O que o formador precisa saber para formar os professores? 

É preciso que, pelo contrário, desde o começo do processo, vá ficando cada 
vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-
forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. 
(FREIRE, 2004, p. 23) 

Além dos conhecimentos necessários ao professor para alfabetizar as 

crianças, o formador precisa conhecer e saber utilizar as estratégias metodológicas 

de formação. Estas variam de acordo com os objetivos e conteúdos tratados nas 

situações de formação, como, por exemplo: dupla conceitualização, tematização da 

prática, entre outras. 

Um grande dilema do formador é decidir sobre a seleção de conteúdos em 

relação à questão discutida por Ferreiro (1990) que é a extensão ou profundidade. 

Pela característica da complexidade, a formação envolve muitos conteúdos e exige 

do formador a decisão sobre o quanto abordar uma variedade destes conteúdos e 

quanto aprofundar.  

Ao refletir acerca do processo de aprendizagem do professor, ocorre a 

preocupação sobre quanto o professor se apropriou desses conteúdos já que estão 
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paralelamente à formação, atuando na sala de aula. 

No entanto, o que estou mesmo constatando através da leitura destes 
documentos é que, mesmo que o nível de compreensão do professor seja 
muito deficiente, na medida em que permite um certo “espaço” para que as 
crianças se manifestem e expressem suas concepções sobre a escrita, e na 
medida em que haja alguém que ajude esse professor a perceber a 
importância da manifestação das crianças, começam a ocorrer mudanças 
substanciais. (FERREIRO, 1990, p. 4) 

O processo de formação contínua do professor alfabetizador exige do 

formador a compreensão deste contexto. A consciência da complexidade que se 

traduz na formação de professores em serviço: sujeitos adultos, profissionais, 

históricos e autônomos. Esta consciência possibilita ao formador a condição de 

tomada de decisões didáticas que podem dialogar com o desejo deste sujeito de se 

apropriar das concepções propostas na formação.   

A crença no inacabamento do ser humano é a chave para que na forma 

quase de militância o formador não desista e invista na crença de que todos podem 

aprender. A observação de Ferreiro (1990), anteriormente citada, pode alimentar a 

esperança e a busca de recursos para dialogar com os saberes dos professores. 

Crer que mesmo com um nível de compreensão muito “deficiente” os professores já 

fazem diferença na qualidade de suas aulas, ao permitir que as crianças manifestem 

suas concepções sobre a escrita é esperançoso.  

É possível, portanto, observar que quando em formação, nessa perspectiva, 

os professores começam a praticar algumas ações que, ainda que não tenham 

consciência, já fazem diferença na qualidade da aprendizagem das crianças 

envolvidas. Práticas como: ler em voz alta textos literários, manter um acervo de 

livros de gêneros variados na sala de aula, revistas de divulgação científica, rodas 

de conversa (de jornal, de curiosidades, etc), conferem às crianças a possibilidade e 

o direito de interagir com práticas sociais de leitura e escrita, as quais muitas delas 

foram cerceadas deste direito. Isso não significa dizer que somente por ter contato 

com vários portadores textuais a criança se torna leitora, porém, este contato é uma 

das condições de formação de leitores e escritores.  

Em uma sala de aula, é importante observar, há crianças com uma 

diversidade de saberes e vivências com a leitura e a escrita. Normalmente, há 

crianças com pouco contato com práticas sociais de escrita, outras leitoras fluentes 
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e autônomas, com tal diversidade a presença dos portadores textuais pode se 

traduzir em práticas sociais de leitura – condição essencial para alfabetização.  

Com a melhor qualidade das intervenções dos professores, conquistada 

progressivamente, há possibilidade de melhora na qualidade da aprendizagem de 

seus alunos. A melhor qualidade é alcançada no transcorrer da formação, dada 

pelas intervenções dos formadores de professores, na interação com outros 

professores e nas reflexões sobre os conteúdos, sobre outras práticas e sobre a 

própria prática. 

Outro aspecto fundamental é que muito do que se pode chamar de 

“compreensão deficiente” é parte do próprio processo de aprendizagem do 

professor. As crianças elaboram hipóteses sobre o objeto de conhecimento, à 

medida que interage com ele. O adulto aprende da mesma forma. Aprende por 

aproximações sucessivas, na relação com o objeto de conhecimento. Desta forma, 

ele apreende do objeto aquilo que seus esquemas assimilativos lhe permitiram 

naquele momento específico.  

O conhecimento ocorre em espiral, portanto, no processo de formação, ao ter 

contato de maneiras diferentes em momentos diversos com o objeto, o professor vai 

avançando na compreensão do mesmo. Justifica-se, então, a necessidade da 

formação contínua. No que se refere à aprendizagem da didática, não é eficiente um 

intensivo à priori da ação didática. É no diálogo entre a teoria e a prática, é na 

reflexão antes da ação, na ação e após a ação, que se cria condição para o avanço 

das hipóteses dos professores sobre os conteúdos tratados na formação e desta 

forma a ação didática torna-se mais eficaz. 

A formação de professores alfabetizadores envolve, além dos conteúdos já 

mencionados, a formação dos professores enquanto leitores e produtores de textos. 

Para isso, buscam-se nas propostas metodológicas boas situações didáticas em que 

a escrita e a leitura se aproximem das práticas sociais, propondo, por exemplo, a 

leitura em voz alta realizada pelo formador, indicação literária, entre outras. 

1.7  CONCEPÇÃO DE PROGRESSÃO CONTINUADA 

 No conjunto das concepções discutidas no presente capítulo, insere-se 

ainda, a concepção de progressão continuada – uma ideia que se fundamenta e 
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justifica-se sob dois grandes eixos: pedagógico e político. 

Do ponto de vista pedagógico, toda a fundamentação teórica acerca da 

gênese do conhecimento ajusta-se e justifica a idéia da progressão continuada. Ao  

compreendermos que o sujeito aprende na interação com o objeto de conhecimento 

e que o processo de conhecimento não é linear, visto que ocorre por apropriações 

de aspectos possíveis de serem observados no objeto de conhecimento e nos 

diferentes momentos em que este processo de apropriação acontece, compreende-

se que a cooperação cria a zona de desenvolvimento proximal. Entre outros, é 

coerente que se pense o espaço e o tempo escolar de forma que possibilitem aos 

alunos apreender no seu tempo, na sua possibilidade de assimilação (na concepção 

piagetiana). Por isso, não é possível determinar que todos os alunos aprendam o 

mesmo conteúdo, ao mesmo tempo, de forma linear e com as mesmas intervenções. 

Pensemos em uma criança que entrou esse ano na primeira série do Ensino 
Fundamental [...] atenção! – antes de assistir qualquer aula nossa, 
independente da camada social a que ela pertença, já tinha assistido a 
cinco mil horas de televisão [...] ela assistiu ao “Discovery”, ao “National 
Geographic” [...] Aprendeu uma série de coisas do nosso cotidiano. Aí, no 
primeiro dia de aula, ela entra na escola, senta na nossa sala e fica 
quietinha, e nós começamos a aula dizendo: “A pata nada”. [...] Muitas 
vezes nós estamos lidando em educação, seja em que nível for, desde o 
Ensino Fundamental até o de pós-graduação, dizendo: “A pata nada”. 
(CORTELA, 2002, p. 29-30) 

Considerar os saberes das crianças, seus conhecimentos prévios e sua ação 

cognitiva no processo de aprendizagem, ou seja, considerar as crianças como 

sujeitos do processo de aprendizagem, considerar os alunos como seres 

inteligentes, com histórias de vida e experiências, bem como considerar que as 

diferenças podem favorecer a aprendizagem, são pressupostos que aproximam a 

ideia de progressão continuada da concepção construtivista do conhecimento.  

Do ponto de vista político-ideológico, é claro que a ideia de reprovação não 

favorece o aprendizado, ao contrário, gera um movimento de exclusão. No entanto, 

a ideia de ciclo ou progressão continuada causa grande desconforto, pois a 

comparação de resultados de aprendizagem é realizada considerando somente os 

alunos que conseguiram concluir a 8ª série (hoje chamado de 8º ou 9º ano do 

Ensino Fundamental), ou seja, resultado dos que conseguiram concluir o Ensino 

Fundamental nos oito anos de escolaridade. A análise de Barreto (2002) contribui 

para melhor compreensão deste fato: 
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[...] Antes o rendimento escolar considerado satisfatório era dos alunos que 
chegavam  ao final do Ensino Fundamental, tendo ficado para trás a grande 
maioria de alunos dessa geração que iniciou os estudos no mesmo ano dos 
concluintes da oitava série, retida nas séries anteriores. Esses alunos não 
conseguiam chegar ao final do curso, apesar de permanecer por oito anos 
ou mais na escola. Então, a impressão que se tem agora é que o nível de 
escolaridade baixou porque essa grande maioria está concluindo o curso. 
Mas, se considerarmos que todos podem chegar hoje até o final da oitava 
série, o ganho social e o conjunto de aprendizagens adquirido por uma 
geração inteira de estudantes é muito maior do que uma eventual perda de 
um pretenso padrão de desempenho dado pelos “sobreviventes” da oitava 
série em um regime altamente seletivo. Em uma fase de consolidação do 
regime de ciclos, entretanto, os esforços têm de se concentrar em maneiras 
de funcionar da escola que elevem o padrão de aprendizagem de todos os 
alunos, que ainda tem muito a melhorar. (BARRETO, 2010, p. 43) 

O conceito de avaliação deve ser revisto junto à ideia de progressão 

continuada. Neste conjunto de conceitos que envolvem a Progressão Continuada, a 

avaliação passa a assumir um caráter diagnóstico e orientador da prática 

pedagógica e não mais o caráter de punição, de reprovação e exclusão. 

É pública a análise de que em muitas Redes que adotaram a Progressão 

Continuada há problemas e riscos. Para isso, se fazem necessários ajustes para 

melhorar a implantação do conceito, já que ele tange questões conceituais muito 

enraizadas na cultura educacional, como analisa Cortela (2002): 

Não estamos mexendo só com o poder docente. A idéia de ciclos mexe com 
a identidade docente construída na história. Por isso, é muito mais 
complexo. Essa organização por disciplinas e por séries tem  uma marca 
conosco desde o período medieval. Ela aparece desde as primeiras 
organizações de natureza católica. É exatamente nessa organização por 
disciplina fechada – trivivum e o quadrivium, que eram a organização das 
disciplinas do período medieval – que ela vem até hoje. Por isso, mexer 
com a idéia da avaliação de série ano a ano não é mexer, repito, com a 
circunstância. Está mexendo aí com a identidade docente, com o modo no 
qual nós entendemos e o modo o qual entendemos a educação. 
(CORTELA, 2002, p. 22) 

Apesar da complexidade da mudança da concepção de seriação para a 

progressão continuada, retroceder para a seriação não é a mais acertada decisão. O 

conceito de reprovação caminha paralelamente ao conceito de seriação e isto não 

interessa a nenhum dos lados envolvidos na Educação. Não é interessante aos 

cofres públicos, pois se gasta muito mais com a retenção; não interessa aos 

governos, pois índices de retenção não são bons cartões de visita e, principalmente, 

não interessa às crianças, pois está mais que provado que elas não aprendem mais 

com a retenção, pelo contrário, o efeito é drástico, tanto do ponto de vista da 
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autoestima, quanto do distanciamento da criança dos meios educacionais que, 

muitas vezes, representa o único contato com instituições públicas e com a 

possibilidade da construção da cidadania (cidadãos que possam pleitear e usufruir a 

participação social, a saúde, a cultura e a Educação). 

Os pressupostos que sustentam a Progressão Continuada são 

principalmente: a crença na capacidade que toda criança tem de aprender, o direito 

que toda criança tem de aprender, a compreensão que a aprendizagem depende, 

entre outros fatores, de boas intervenções didáticas e de que a diversidade é uma 

característica que enriquece a ação didática e não o contrário. Preceitos que ainda 

devem ser mais bem compreendidos por todos os envolvidos com a Educação, 

especialmente, a alfabetização. 

1.8  CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO COMO AÇÃO POLÍTICA 

Outra característica fundamental que alinhava as concepções anunciadas é a 

dimensão política. Não é possível ser educador sem a consciência de que sujeito se 

pretende formar, para que se pretende formar. Ainda que não tenha consciência, a 

prática do educador está plena de decisões políticas e ideológicas. 

Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha 
prática educativo-crítica é o de que, como experiência  especificamente 
humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção 
além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou 
aprendidos, implica tanto um esforço  de reprodução da ideologia dominante 
quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a 
educação só uma ou só a outra dessas coisas. (FREIRE, 2004, p. 98) 

Outro aspecto que torna a Educação interessante é a possibilidade das 

contradições que os espaços institucionais possibilitam e, neste sentido, é a opção 

do educador (consciente ou não) que determinará para que e para quem ele atua. 

Mais rico ainda é atuar contra o imobilismo de alguns preceitos divulgados 

insistentemente pela política neoliberal.   

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda 
solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos 
de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, 
passa a ser ou virar “quase natural”. Frases como “a realidade é assim 
mesmo, que podemos fazer?” ou o desemprego no mundo é uma fatalidade 
do fim do século” expressam bem o fatalismo desta ideologia e sua 
indiscutível vontade imobilizadora. (FREIRE, 2004, p. 19-20) 
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A ideia de que não adianta lutar, de que o desemprego é uma fatalidade, de 

que as injustiças sociais, a fome a miséria são fatalidades contra as quais não há o 

que se fazer, revela uma apropriação do discurso neoliberal. Numa postura 

progressista, ao contrário, ainda que dentro de governos neoliberais, os espaços 

institucionais criam ou têm contradições e estes são os espaços em que há 

possibilidade de atuar a favor da humanidade, a favor da distribuição de renda, do 

direito de todos à saúde, à Educação, à vida. 

Não junto a minha voz à dos que falando em paz, pedem aos oprimidos, 
aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz tem outra 
semântica, tem outra música. Falo da resistência, da indignação, da “justa 
ira” dos traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu dever de rebelar-
se contra as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais 
sofridas. A ideologia fatalista do discurso e da política neoliberais de que 
venho falando é um momento daquela desvalia acima referida dos 
interesses humanos em relação aos do mercado. (FREIRE, 2004, p. 101) 

Nesse sentido, o papel do educador é político, ainda que não tenha 

consciência, sua postura sempre expressará sua concepção política. Ainda que este 

educador acredite que sua postura seja “neutra”, ele está atuando contra ou a favor 

de determinada linha ou força. Ter clareza de sua opção, saber para que, ou a favor 

de quem está atuando, é papel de todo profissional que atua na Educação.  

Portanto, conformar-se com um número de crianças que não aprendem, com 

a reprovação, com a exclusão, culpar os alunos por não aprender, lidar sempre com 

aqueles alunos que já sabem, não se preocupar em atualizar-se para melhor atuar 

com os alunos dentro de sua real condição, é uma postura de natureza reprodutora, 

conformista que está a favor do neoliberalismo.  

Ao contrário, dedicar-se a ensinar a todos, buscar meio de ensinar àqueles 

que apresentam dificuldades, compreender que estas dificuldades são produto de 

uma política que prega a desigualdade e a injustiça, atualizar-se, estudar e refletir 

sobre sua prática é uma postura que investe na crença de que todos podem 

aprender, que luta pela justiça e igualdade. É uma prática transformadora. 

1.9  PALAVRAS REFLEXIVAS, ALGUMAS POSSÍVEIS 

É importante ressaltar que a ordem em que foram apresentadas e discutidas 

as diferentes concepções não representa necessariamente uma hierarquia de valor, 
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pois ao concebermos o conhecimento como espiral, não importa, necessariamente, 

a sequência das concepções, mas a relação entre elas. É possível observar que há 

uma coerência entre as concepções apresentadas e que estas se (inter)relacionam 

e se (inter)complementam.  

A concepção de construção de conhecimento é um fio que conduz e 

fundamenta todas as outras concepções: ensino, aprendizagem, língua, didática, 

formação de educadores, os conteúdos e sua forma de abordagem, progressão 

continuada (quando esta se fundamenta na ideia de respeito ao processo de 

construção de conhecimento) e concepção política progressista pautada nos 

preceitos da construção da cidadania. Não é possível abordar uma sem a outra, por 

esta razão, a prática à luz da teoria e vice-versa é a condição para que a prática 

pedagógica se constitua em um processo coerente e eficiente.  

Por ser um processo e por ser fruto de aprendizagem, é claro que é muito 

provável que se pratique muitas distorções conceituais quando se procura mudar 

uma cultura educativa constituída há séculos. Somente a consciência de ser 

aprendiz, consciência e solidariedade com o seu próprio processo de aprendizagem, 

humildade para reconhecer-se eterno aprendiz na relação didática seja professor-

aluno, professor-professor, formador-professor, formador-formador, instituição-

professor e/ou instituição-formador permite o movimento de transformação. Todos 

são ensinantes e aprendizes no complexo processo de ensinar e aprender. Como 

afirma sabiamente o poeta Manoel de Barros: “Desaprender 8 horas por dia ensina 

os princípios”, e que é confirmado por Freire (2004): 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar 
das diferenças  que os conotam, não se reduzem à condição de  objeto um 
do outro [...]. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo 
socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era 
possível ensinar. (FREIRE, 2004, p. 23-24) 

Não há ensinar sem aprender. O ato de ensinar requer um constante 

processo de aprendizagem, uma dose de humildade, um exercício de amor e 

solidariedade consigo e com o outro. É um constante (des)aprender. Um processo 

que ocorre na relação do “eu” com o “outro”. É ao mesmo tempo individual e 

coletivo, pois eu me transformo na relação com o outro. Além da coerência 

conceitual do ponto de vista da didática, do conhecimento e de tantos aspectos 

envolvidos, a Educação está intrinsecamente ligada a coerência ética e política-
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ideológica sintetizadas por Freire (2004): 

O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua 
retidão ética. É uma lastima qualquer descompasso entre aquela e esta. 
Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, 
capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o 
nosso mal-estar pessoal ou nossa antipatia em relação ao outro nos façam 
acusá-lo do que não fez são obrigações e cujo cumprimento devemos 
humilde, mas perseverantemente nos dedicar. (FREIRE, 2004, p. 16-17) 

As palavras de Freire, mais uma vez, sintetizam o caráter da Educação e do 

papel do professor. A retidão ética coincide com compromisso com estudo, com 

atualização, com a busca constante, com a melhor forma de exercer a função de 

ensinar. Uma postura de acomodação, de argumentos empíricos do campo do 

“achismo”, de descompromisso, não é compatível à ética e com a busca da 

transformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

2 DO PROJETO IPÊ AO PROGRAMA LER E ESCREVER – BREVE 
HISTÓRICO SOBRE OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES ALFABETIZADORES DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (1984 A 2010)  

Na minha trajetória profissional expressa na Introdução, foi possível constatar 

que os cursos de formação de professores alfabetizadores que trataram/tratam 

sobre os conteúdos específicos de alfabetização (língua, didática e concepção de 

conhecimento), na sua maioria, ocorreram em situações de formação continuada 

oferecidos por instituições públicas de ensino (ANEXO 1). Tal fato instiga-me a 

levantar a hipótese de que, da mesma forma, isso ocorre com a formação da maioria 

dos professores alfabetizadores. O acesso, principalmente, até alguns anos atrás, 

ao conhecimento desta natureza, fora possível, principalmente, por meio de cursos 

oficiais oferecidos pelas redes públicas de ensino. No encalço de responder a esta 

indagação, imbuí-me da tarefa de investigar os projetos e programas de formação 

continuada de professores alfabetizadores no Estado de São  Paulo no período de 

1984 a 2010.  

2.1 O CONTEXTO DE ACESSO À ESCOLA NO ESTADO DE SÃO PAULO ANTES 
DE 1984 

Os programas de formação de professores alfabetizadores, os quais serão 

analisados a seguir, referem-se àqueles que ocorreram no Estado de São  Paulo, a 

partir de 1984. No entanto, inspirada na dissertação de Bahia (1995), compreendi 

que cabe uma contextualização sobre a situação da escola pública antes do Ciclo 

Básico, para melhor compreensão destes programas no histórico da educação 

pública paulista. 

É necessário localizarmos o Estado de São  Paulo neste contexto, dado o 
seu destaque a partir de 1940 em consequência da expansão de sua 
economia (decorrente do capitalismo industrial) provocando uma migração 
em massa: do total da população paulista em 1940, 750 mil eram originários 
de outros estados; em 1950 somaram-se mais de 330 mil; em 1960, mais 
de 788 mil; e em 1970, mais de 1,3 milhão. Em 1980, a população paulista 
apresentou  um  saldo superior a 2,9 milhões de migrantes. (BAHIA, 1995, 
p. 8) 

A demanda impulsionada pelo capitalismo industrial fez com que a população 
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buscasse massivamente a escola pública como forma de garantir a qualificação 

profissional, atendendo à necessidade de manuseio de máquinas e acesso ao 

trabalho para a sobrevivência. 

“[...] decorrente do capitalismo industrial, acentua-se a demanda da 
população trabalhadora por escolas – reconhece-se nelas um fator de 
ascensão social. A população se organiza e reivindica escola, na medida 
em que esta é condição de acesso ao mercado de trabalho e, portanto, de 
sobrevivência. A reivindicação popular pela escola encontra resposta por 
parte dos políticos. Nos anos da ditadura Vargas (37 a 45) o modelo político 
populista responde às aspirações dos trabalhadores com a organização do 
sistema de ensino no país [...]. Após 46 até o golpe de 64, período de 
abertura política com eleições diretas, a resposta política  à ampliação de 
escolas sempre esteve presente, na medida em que, enquanto anseio 
popular, constitui-se em fator de voto” (Pimenta, Idéias n. 3. p. 39). (BAHIA, 
1995, p. 9) 

Bahia (1995, p. 10) afirma que “[...] a população foi sendo atendida em suas 

reivindicações, porém, surge a questão: como manter essa população numa escola 

que estava a serviço da burguesia?”. Este é o contexto histórico que permeou a 

mudança ocorrida na Educação do estado de São Paulo nos anos de 1960. A escola 

que era estruturada para atender à burguesia, agora está obrigada a atender os 

filhos de operários:  

“[...] a partir dos anos 60 – altera-se fundamentalmente a clientela da escola 
pública: já não são os filhos da burguesia que a demandam, mas crianças 
pertencentes às camadas populares (Soares, Idéias n. 11, p. 116)”. (BAHIA, 
1995, p. 10) 

Considero fundamental a compreensão do processo histórico da educação 

paulistana, pois, ainda hoje, há muitos profissionais, inclusive jovens, que não 

vivenciaram esta realidade, saudosistas de uma escola que desde os anos de 1960 

já não existe mais – a escola que atendia à burguesia.  

Com a expansão do acesso à escola, o Estado, obrigado a atender as 

reivindicações, por questões de garantia de número de votos, é claro, termina por 

atender a pressão popular abrindo a escola, tornando-a pública e de acesso a todos. 

Esta escola que passa a atender às camadas populares precisa adaptar-se à nova 

demanda que representou um aumento de mais de 2 milhões de alunos em 40 anos. 

De certa forma, é possível considerar que esse movimento representa uma 

vitória da classe trabalhadora pelo acesso à escolarização. Esta mudança na 

caracterização da demanda da escola pública causou grande contraste entre as 



64 

 

metodologias e o tratamento dado às crianças que eram filhos e filhas da burguesia 

e às crianças que eram filhos e filhas de operários. Contraste que se expressou nos 

índices de retenção, evasão e analfabetismo constatados na Rede Pública Paulista 

de Ensino. 

Os altos índices de evasão e retenção, principalmente nas 1ªs séries do 1º 
grau, podem estar relacionadas à inadequação do currículo, de métodos de 
ensino, da própria relação professor-aluno (no que se refere à avaliação do 
desempenho dos alunos) ou, ainda, à ineficiência ou inexistência de 
projetos pedagogicamente articulados com respaldo das instâncias 
superiores. (BAHIA, 1995, p. 9) 

Concordo com a afirmação de Bahia (1995) e arrisco-me a inferir que, ainda 

hoje, a expectativa, a intervenção e a avaliação dos alunos de escolas públicas são 

fundamentadas na concepção saudosista da escola que atendia à burguesia paulista 

e não da escola que atende à população mais carente da sociedade. Atender a esta 

clientela não significa abaixar o nível da escola pública, ao contrário, significa 

oferecer a esta população o contato intensivo com a cultura acumulada pela 

humanidade à qual não teve acesso.  

Portanto, considerar como ponto de partida para promover a imersão na 

cultura escrita os procedimentos de estudos e o acesso a bens culturais – direitos 

cerceados aos filhos dos operários – e tratar a população desprivilegiada como 

iguais é negar-lhes o direito de concorrer no mesmo patamar e iniciar esta jornada 

do mesmo ponto de partida.  

Enquanto os filhos dos burgueses estiveram imersos pelo menos 5 anos nos 

conhecimentos acumulados pela humanidade e cultura (desde o berço), os filhos de 

operários terão acesso, muitas vezes, pela primeira vez em sua vida, aos 6 anos à 

leitura de bons textos, a procedimentos de estudos, aos usos sociais de leitura e 

escrita ao entrar na escola.  

Para que haja equidade, a escola precisa oferecer-lhes acesso aos 

conhecimentos, proporcionando-lhes experiências com a cultura escrita e com os 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. 

Essas considerações são fundamentais para a compreensão do contexto e 

processo em que ocorreram os programas de formação de professores (1984-2010), 

que tratarei nos próximos itens deste capítulo. 
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2.2 PROGRAMAS DE FORMAÇÃO – PERÍODO 1984 A 2010 

Apesar de você  

amanhã há de ser outro dia 

Eu pergunto a você aonde vai se esconder 

Da enorme euforia? 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir em cantar? 
Água nova brotando 

E a gente se amando sem parar  

(Buarque, 1970) 

Assim como toda a sociedade, a educação brasileira vivenciou um longo 

período calada. Sem possibilidade de participar das discussões educacionais, os 

educadores brasileiros passaram um longo período à margem do debate 

educacional, ao menos oficialmente. A recente redemocratização política do Brasil 

repercute diretamente na relação dos educadores com a administração da Rede 

Pública de Ensino. Com a reabertura política, o debate educacional revive. É no 

contexto da redemocratização e dos movimentos pelas “diretas já” que se retomam 

os debates políticos e educacionais. 

 Em tais circunstâncias, a Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, 

em 1983, reinicia um processo de discussão no sistema de ensino paulista, que 

antecede a implantação do Ciclo Básico em 1984 (ALVES, 1990). 

Esse momento converge com a publicação dos estudos de Ferreiro sobre o 

processo de construção da escrita, que em 1986 chega ao Brasil com o título 

“Psicogênese da língua escrita”, fruto de seus estudos de doutorado com Piaget em 

1967 e produções extremamente influentes no presente e futuro das ações 

formativas que se desencadeiam a partir daí.  

Este capítulo, abrangendo o período de 1984 até 2010, pretende mergulhar 

nas ações de formação continuada de professores alfabetizadores de São Paulo, 

por considerá-lo um período fundamental para a compreensão da história da 

formação deste conjunto de profissionais e pela coerência e continuidade que 

representa.  

Ainda que sofrendo mudanças políticas/partidárias, a administração da Rede 

Estadual de Ensino manteve a concepção teórica, tanto para a alfabetização das 

crianças, como da formação dos professores. “Manteve” – entre aspas – fazendo as 
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adequações necessárias e acompanhando o próprio processo evolutivo das teorias 

referentes, tanto ao processo de alfabetização, quanto às de formação de 

professores e formação de formadores de professores, fato facilmente constatável 

através de uma análise dos materiais publicados no decorrer dos 26 anos de história 

dos programas de formação de professores alfabetizadores, desde o Ciclo Básico – 

Projeto Ipê, até o Programa Ler e Escrever.  

A bibliografia desses programas, os autores e as propostas didáticas 

mantiveram sempre uma linha teórica coerente, visto que foram realizados alguns 

ajustes, retirados alguns autores que não convergiam para a mesma linha teórica 

e/ou incluídos autores e resultados de pesquisas que dialogam com a concepção da 

construção de conhecimento. 

A maioria dos programas de formação de professores alfabetizadores 

pautados na concepção de construção de conhecimento tem ocorrido dentro da rede 

pública de educação, especialmente na Rede Estadual de Ensino do Estado de São 

Paulo.  

Quero explicitar aqui o caráter científico desta pesquisa, a qual não tem 

vínculo ou identificação partidária com as administrações em que ocorreram esses 

programas. A garantia do direito à plena alfabetização é uma bandeira que deve ser 

abraçada por todos, independente de qualquer orientação partidária. 

A pesquisa científica não pode furtar-se ao compromisso com a verdade, por 

isso, concordando ou não com a direção partidária das administrações em que 

ocorreram os programas investigados, é justo e honesto que se faça uma análise do 

ponto de vista teórico, metodológico e científico 

No percurso da Rede Estadual de Educação ocorreram muitos projetos e 

programas voltados para a diminuição dos índices de analfabetismo de crianças em 

idade escolar. Muitas são, evidentemente, as razões que promovem tais projetos ou 

programas. Desde razões políticas partidárias (não é concebível para um Estado 

com a magnitude de São Paulo, conviver com taxas exorbitantes de retenção como 

aquelas constatadas neste estado nos anos de 1956 até 1987 – 50% de retenção da 

1ª para a 2ª série), até as razões políticas ideológicas – um conjunto de pessoas 

unidas pelo compromisso com a alfabetização de crianças das classes menos 

favorecidas da população. Outra razão é a identificação das necessidades de 
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enfrentar a questão do analfabetismo com as descobertas de Emilia Ferreiro, 

difundidas pela Psicogênese da Língua Escrita. 

A seguir são relacionados alguns dos projetos e programas voltados para a 

alfabetização no Estado de São Paulo (1983 a 2010):  

a) Ciclo Básico (1983/1991);  

 Projeto IPÊ (1984/1991);  

 Por uma Alfabetização Sem Fracasso (1988/1991);  

 Alfabetização: Teoria e Prática (1992/1994);  

b) Letra e Vida ou PROFA (2003 / atual, se necessário); e  

c) Ler e Escrever (2007 / atual). 

Nos 26 anos de história dos Programas de Alfabetização da Rede Estadual 

de Ensino de São Paulo ocorreram vários projetos e programas de natureza diversa. 

Alguns mais voltados para questões emergenciais, como a diminuição dos índices 

vergonhosos de retenção, outros buscavam a qualidade da ação pedagógica como 

forma de diminuir os índices de analfabetismo e outros, ainda, buscaram a 

articulação entre vários aspectos como a diminuição dos índices de analfabetismo, a 

formação de professores e condições estruturais (acompanhamento, produção de 

material, etc). Todos transitando por opções difíceis entre priorizar o tempo da 

aprendizagem das crianças e/ou o tempo de aprendizagem dos professores: 

Por isso, me sinto frente a uma espécie de dilema e pergunto: que tempo de 
assimilação devemos respeitar: o da criança ou o dos professores? As 
crianças assimilam essas propostas educacionais muito mais rapidamente 
do que os professores; sem dúvida, para que haja uma mudança duradoura 
é preciso que haja professores convencidos. Ou seja, além da tensão já 
aludida entre extensão e profundidade, encontro-me ante uma nova tensão 
– talvez mais perturbadora do que a anterior – que consiste em optar entre 
respeitar o tempo de assimilação do professor (não sugerindo sequer 
mudanças em sua prática até que ele sinta que está em condições de 
mudar), ou respeitar o tempo da criança, que é muito mais rápido do que o 
do adulto. (FERREIRO, 1990, p. 3-4)  

É possível observar que no decorrer desse período histórico os programas e 

projetos voltados à alfabetização, foram realizados em contextos que exigiam 

difíceis decisões que permearam a priorização do tempo de aprendizagem das 

crianças e o tempo de aprendizagem dos professores e, além disso, o tempo político 

que confere a urgência de mudanças das estatísticas e avanço nos índices de 

alfabetização. Neste contexto e com esta complexidade ocorreram os projetos e 

programas voltados à alfabetização. 
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2.2.1 Ciclo Básico (CENP/FDE) 

Com o intuito de romper com a situação da retenção massiva no final da 1ª 

série, o Ciclo Básico foi implantado em 1984, na Rede Estadual de São Paulo, 

através do Decreto 21.833, de 28 de dezembro de 1983, que previa a aprovação das 

crianças da 1ª para a 2ª série, não ocorrendo mais a retenção neste momento da 

escolaridade.  

Em 1984, o CB foi implantado apenas nas 1ª séries; mesmo assim, a 
medida atingia mais de 840 mil alunos. Em 1985, estendeu-se também para 
as 2ª séries, perfazendo 1.547.000 alunos. Aproximadamente 50.000 
professores participaram da implementação dessa fase inicial do projeto de 
implementação do CB. (PALMA-FILHO, 2003, p. 23) 

Metade das crianças brasileiras era reprovada na passagem da 1ª para a 2ª 

série. Sobre estes índices, Alves (1987, p. 5), conforme texto contido na referência 

“Projeto Ypê. Isto se aprende com o ciclo básico. São Paulo: SE/CENP, 1987”. 

afirma que “[...] é preciso lembrar que, por mais de quatro décadas, os índices 

nacionais de reprovação na passagem da 1ª para a 2ª série giravam em torno de 

50%”.  

Desde 1956, com estatísticas mais precisas a respeito dos índices de 
promoção e retenção na escola pública brasileira, constata-se que os 
alunos reprovados (ou "retidos", como se preferiu chamar anos depois) já 

representavam parcela significativa – e isso sem contar o gran d e n úm ero  

d e cr ianças b rasileiras q ue nem  f req üen t ava a esco la. (BRASIL. 

MEC, 2001a; p . 9) 

O propósito colocado naquele momento era priorizar a emergência em 

diminuir os índices de retenção e, paralelamente, o analfabetismo, visto que, com a 

sensação de fracasso provocado pela retenção das crianças, estas ou 

abandonavam a escola, ou ficavam estigmatizadas dentro dela, taxadas de fracas, 

compondo as classes dos alunos “fraquinhos”, sendo vítimas da dificuldade que a 

escola tinha em lidar com a diferença e com a nova situação e caracterização da 

demanda – filhos de trabalhadores ou “filhos do analfabetismo” (FERREIRO, 1990) – 

de compreender os processos de alfabetização. Mais ainda, garantir às crianças a 

oportunidade de permanecer na escola.  

“Os filhos do analfabetismo são alfabetizáveis; não constituem uma 
população com uma patologia específica que deva ser atendida por 
sistemas especializados de educação; eles têm direito a ser respeitados 
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enquanto sujeitos capazes de aprender” (Ferreiro, 1990, Introdução). Mas, 
quem são os filhos do analfabetismo? Filhos do analfabetismo – expressão 
usada por Emília Ferreiro – são crianças pobres, filhos de pais analfabetos, 
cujas características são desconsideras pela escola em todos os seus 
aspectos, em especial, o pedagógico, o que a torna incompetente para 
atender suas necessidades, gerando dentro da escola uma situação de 
silenciosa exclusão. As propostas pedagógicas não consideram as 
condições de crianças que foram alijadas de práticas sociais de leitura e 
escrita, oferecendo a elas propostas que não correspondem às suas 
necessidades, resultando, dessa maneira, em altos índices de fracasso 
escolar. O mais grave, é que a escola cria a falsa idéia de que a razão do 
fracasso está nas crianças, delegando a elas inúmeros títulos: “de 
incompetência”, falta de pré-requisitos, fome, desatenção, indisciplina, 
desinteresse. (FIGUEREDO, 2009, p.1) 

Com o argumento de democratizar a escola pública e de melhoria da 

qualidade da Educação, foi discutido em 1993 o “Documento preliminar para 

reorientação das atividades da Secretaria”, que tinha a intenção de funcionar como 

“estímulo à participação do magistério nas discussões sobre os problemas da 

educação” (BAHIA, 1995, p. 14) e que apontava as diretrizes da administração atual. 

A primeira medida concreta tomada pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) foi 

a implantação do Ciclo Básico com a extinção da retenção na passagem da 1ª para 

a 2ª série, com o intuito de garantir a permanência das crianças na escola.  

Além de ampliar a permanência das crianças na escola, a implantação do 

Ciclo Básico, especialmente na passagem da 1ª para a 2ª série, gerou um 

movimento de inclusão, respeitando a necessidade que algumas crianças 

tinham/têm de dois anos para se alfabetizar, principalmente, as que vivem em 

culturas de baixo letramento. Outro aspecto é que com a retenção da 1ª para 2ª 

série acabavam os professores retomando as lições elementares da 1ª série e 

desconsiderando o que as crianças já sabiam – suas hipóteses.  

A análise de Weisz (2010) contribui para a complexidade de questões 

envolvidas na ideia do Ciclo Básico e o ganho dos aprendizes em serem respeitados 

enquanto sujeitos:  

Sabíamos que esse estrangulamento do fluxo escolar existia e que era 
devido tanto à incapacidade de alfabetizar os alunos, quanto às exigências 
de desempenho descabidas para alunos com apenas um ano de 
escolaridade. É que no Brasil, diferentemente do resto do mundo, o Ensino 
Fundamental começava aos 7 anos. E esperava-se que, com apenas um 
ano de escolaridade, o aluno não só compreendesse o funcionamento do 
sistema alfabético como também fosse capaz da leitura fluente e escrita 
com ortografia regular. Apenas agora, neste ano de 2010, o Ensino 
Fundamental brasileiro está sendo oficialmente ampliado de 8 para 9 anos 
de duração, sendo iniciado aos 6 anos de idade. (WEISZ, 2010, p. 19-20) 
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Paralela à alteração da seriação, ocorreram gradativamente outras medidas 

que pressupunham a melhoria do trabalho nesta etapa inicial da escolarização 

como:  

a) a Jornada Única do trabalho docente, aumentando o tempo do trabalho do 

professor com algumas horas/aulas semanais destinadas à formação e o 

aumento das horas de permanência dos alunos na escola;  

b) a presença do professor coordenador em cada unidade escolar; 

c) produção e divulgação de textos teóricos; e 

d) ações de “capacitação” (termo substituído atualmente por formação) entre 

elas o “Projeto IPÊ” que “através de multimeios (televisão, rádio, texto 

escrito) procurou levar ao maior número de educadores a reformulação 

curricular” (CENP, 1991, p. 5). 

O impacto da Implantação do Ciclo Básico em relação aos índices de 

aprovação foi muito significativo, no entanto, não expressava, ainda, uma melhoria 

no desempenho dos alunos nem tão pouco uma mudança conceitual na prática de 

alfabetização em sala de aula. 

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, em 1986, apenas dois anos 
após o início das atividades do projeto, constatava-se , através de estudos 
avaliativos, um aumento de 10% nos índices  de aprovação dos alunos, 
comparados aos do regime seriado anterior. (ALVES, 2003, p.118, In: 
PALMA-FILHO, 2003) 

Os documentos oficiais publicados na época: “Isto se aprende com o Ciclo 

Básico – Projeto IPÊ, 1987”, “Ciclo Básico em Jornada Única – Uma nova 

concepção de trabalho Pedagógico, volumes 1 e 2, 1990/1992”, “A criança e o 

conhecimento – Retomando a proposta pedagógica do Ciclo Básico – Projeto IPÊ, 

1991”, entre outros, apontavam a melhoria dos índices em relação ao 

aproveitamento dos alunos que participaram da primeira etapa do Ciclo Básico: 

Os dados estatísticos apontam em relação ao aproveitamento dos alunos 
matriculados no Ciclo Básico em 1984, e atualmente cursando a 3ª série, 
um ganho em torno de 10%. Para aquilatar a importância desse ganho, é 
preciso lembrar que, por mais de quatro décadas, os índices nacionais de 
reprovação na passagem da 1ª para a segunda 2ª série giraram em torno 
de 50% e não se alteraram a despeito das mudanças sociais, políticas, 
econômicas, e mesmo educacionais  ocorridas neste país nesse período. 
(ALVES, 1987, p. 5-6) 
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Os mesmos documentos oficiais da SEE apontavam e assumiam, também, a 

insuficiência do Ciclo Básico no papel de formação de professores, que carecia de 

um processo longo e consistente capaz de contribuir efetivamente para a 

compreensão das novas concepções e prática propostas acerca da alfabetização. 

Apontavam, ainda, as dificuldades estruturais para garantir as condições 

necessárias para o enfrentamento de uma questão tão complexa quanto o 

analfabetismo. 

No entanto, por mais que essas idéias estejam sendo divulgadas através de 
cursos, debates, palestras, seminários, documentos e também através de 
meios de comunicação de massa como o rádio e a TV, ainda assim não 
temos conseguido a abrangência necessária – chegar a cada professor que 
atua nas escolas públicas paulistas. E tem mais. Esse chegar não pode 
significar apenas chegar como informação, mas chegar convencendo o 
professor de que é preciso avançar nas questões do ensino, de que é 
preciso reivindicar e começar a desempenhar o papel de sujeito enquanto 
professor e cidadão. (ALVES, 1987, p. 5-6) 

O Ciclo Básico foi alvo de muitas críticas pesadas, inclusive da imprensa 

como aponta Palma-Filho (2003): 

[...] a divulgação oficial da reforma curricular no mês de julho de 1987 
suscitou grande polêmica em diversos segmentos da sociedade, alimentada 
principalmente pelos editoriais e reportagens publicados pelos jornais O 
Estado de São Paulo, Jornal de Tarde e Folha de São Paulo. (PALMA-
FILHO, 2003, p. 33) 

As críticas abordavam desde a forma como foi implantado e, principalmente, 

pelo conteúdo conceitual que o sustentava, sendo acusada de atrasada (Folha de 

São Paulo) e de subversiva (O Estado de São Paulo). A proposta da promoção da 1ª 

para a 2ª série trazia subliminarmente o questionamento de concepções tradicionais 

de ensino, de aprendizagem, de avaliação e de currículo fortemente enraizadas na 

rede. Inicia-se através do Ciclo Básico a discussão de Progressão Continuada. 

Questionar tais concepções em toda a rede através da implantação do Ciclo Básico 

foi um ato ousado, porém, ocorreu em um momento inadequado como relata Palma-

Filho (2003): 

Todavia, o momento escolhido para a publicação do decreto não poderia ser 
mais inadequado. Final de ano letivo, os professores já em férias [...]. Os 
próprios dirigentes da secretaria, e, principalmente nos níveis administrativos 
intermediários havia grande ceticismo quanto ao êxito da medida. (PALMA-
FILHO, 2003, p. 33) 

A SEE inicialmente ofereceu aos professores uma proposta de formação 
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emergencial, através da divulgação de textos e programas em vídeos, os quais 

cumpriam mais a função de divulgação dos preceitos, que justificavam e 

organizavam a proposta implantada. Não foi possível, naquele momento, a oferta 

aos professores de uma linha de formação que proporcionaria condição 

(embasamento, fundamentação) para a mudança conceitual e consequentemente – 

esperava-se transformação da prática – tão radical sugerida pela compreensão dos 

processos de ensino e de aprendizagem colocadas nas entrelinhas da ideia do Ciclo 

Básico.  

A linha de formação contínua dos professores para o trabalho não seriado 
do Ciclo Básico pretendeu atingir toda a rede por meio da transmissão dos 
programas do Projeto Ipê e da discussão monitorada de pequenos grupos 
através de textos sobre os temas dos programas em telepostos. Esse tipo 
de formação, embora tenha a vantagem de atingir grandes contingentes em 
curto período, constitui um trabalho de superfície, funcionando mais como 
divulgação de ideias e propostas. Sua principal desvantagem é o fato de 
trabalhar pouco com as concepções e pressupostos mais arraigados no 
ideário pedagógico e com a transformação da prática efetiva dos docentes 
em sala de aula. (DURAN, 1995, p. 95)  

O Ciclo Básico foi se estruturando no decorrer do processo de sua 

implantação. Discussões, divulgação de textos teóricos sobre as concepções de 

alfabetização, distribuição de materiais aos professores (textos e vídeos), divulgação 

das novas pesquisas sobre o processo de compreensão do sistema de escrita pelas 

crianças, tudo isso foi se ajustando no processo de sua implantação. Mesmo porque, 

cabe lembrar, que a pesquisa divulgada por Emilia Ferreiro e que fundamentava 

toda a proposta do Ciclo Básico, recém chegava ao Brasil e foi se estruturando em 

forma de práticas pedagógicas sistematizadas, paralelamente à implantação do CB. 

Após grande estranhamento e um período de acomodação (no sentido 

piagetiano), a rede começa a aceitar a proposta de alfabetização, no entanto, 

começa a reivindicar formação. 

Através de análise dos relatórios enviados à CENP como resultado da 

discussão realizada pelos professores que atuavam no CB da Proposta de 

Alfabetização SEE/CENP  (contida  no documento “Ciclo Básico em Jornada Única”, 

vol. 1) – documento intitulado “Considerações sobre o estudo da Proposta de 

Alfabetização do CB – 1988”, Bahia (1995), em sua dissertação de mestrado, que 

aprofunda uma análise histórica sobre o Ciclo Básico e apresenta além de dados, 

documentos raros, aponta que: 
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Em síntese, os postulados a seguir refletem a análise realizada: 

 Os Professores aceitam a proposta, mas exigem capacitação: pelos 
depoimentos ficou clara a seriedade profissional quando percebem a 
importância de um tempo de estudo para a construção  do conhecimento 
resgatando o saber em bases teóricas.  

 Os professores aceitam as propostas e revelam compreensão das bases 
gerais do construtivismo.  

 Os professores e a mudança da prática – e na prática, a teoria é outra?: 
os depoimentos evidenciam que muitos professores até acreditam no 
sucesso de outras metodologias, porém, sentem-se inseguros, além de 
acreditarem que as crianças aprendem como eles ensinam. 

 Os professores e a viabilidade da proposta – problemas estruturais: os 
relatórios apontam a necessidade de mudanças estruturais para a 
aplicabilidade da proposta e reivindicam muitas coisas, como,  por 
exemplo, menor número de alunos por classe, classes homogêneas, 
melhores salários, etc. (BAHIA, 1995, p. 31-32) 

A aplicação de altos investimentos ainda não foi suficiente para envolver 

todos os professores e não garantiu todas as condições necessárias para provocar 

na Rede  uma compreensão adequada dos conceitos propostos.  

Inicialmente, as ações de formação traduziam-se sob a forma de palestras, 

distribuição e divulgação de textos teóricos, discussão de documentos – ações 

válidas, mas que, do ponto de vista da formação de professores, apresentavam-se 

insuficientes, pois os conteúdos envolvidos tratavam de concepções muito 

arraigadas sobre como acontece a aprendizagem, como se dá o ensino, como se 

aprende a ler e escrever, entre outros conteúdos de natureza específica que 

abarcavam também uma concepção de formação de professores (adultos) 

alfabetizadores.  

A prática de leitura de textos ou grandes palestras tornou-se insuficiente para 

causar mudanças na prática dos professores. A aprendizagem de conteúdos tão 

complexos envolvidos nas propostas de alfabetização do CB, que exigiam/exigem 

estratégias metodológicas de formação, acompanhamento, entre outros, foi também, 

construído e organizado gradativamente. A CENP-SE começa a realizar ações de 

formação mais condizentes com a natureza dos conteúdos que pretendia ensinar. 

Ainda assim, muitos professores, já insatisfeitos com as propostas de alfabetização 

vigentes, começaram a refletir sobre sua prática, a estudar e arriscar algumas 

mudanças. 

A melhora qualitativa na aprendizagem das crianças, não foi percebida 

inicialmente – e não poderia ser diferente –, naquele contexto, por várias razões: 
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questões estruturais, o tamanho da rede, a ausência de discussões pedagógicas por 

anos na rede e até mesmo pelo histórico da alfabetização no Brasil, como afirma o 

professor Luiz Carlos Cagliari (1987), em “Projeto Ypê. Isto se aprende com o Ciclo 

Básico. São Paulo: SE/CENP, 1987” 

A alfabetização é uma coisa muito recente na escola. A escola – na história 
da humanidade começou de cima para baixo – pelas Universidades [...]. A 
alfabetização sempre foi uma coisa que as pessoas faziam em casa. [...] 
Para discutir filosofia a escola tem pelo menos três mil anos de experiência, 
enquanto para discutir alfabetização a escola tem apenas cento e cinqüenta 
anos de história, não mais do que isso. (CAGLIARI, 1987, p. 5) 

Segundo Palma-Filho (2010, p. 153-154), “A instituição do CB provocou a 

necessária revisão dos conteúdos curriculares dando ensejo ao processo de 

construção das Propostas Curriculares para o Ensino Fundamental e para o Ensino 

Médio”.  

O Ciclo Básico provocou a desestruturação necessária aos avanços de um 

estado de conhecimento a outro. Colocou em xeque as concepções arraigadas nas 

estruturas tradicionais de educação do país e trouxe a necessidade de se considerar 

as novas produções a respeito da construção de conhecimento, ainda que, 

inicialmente, o intuito de contestar tenha alimentado as discussões.   

A implantação do CB desencadeou discussões e reflexões a respeito de 

concepção de conhecimento, aprendizagem, alfabetização, língua, conteúdos 

envolvidos no ato de alfabetizar. Contribuiu, também, para as discussões e reflexões 

de outras áreas de conhecimento como a Arte, a Matemática, as Ciências, entre 

outras. Evidencia uma postura científica e profissional a respeito do papel da escola 

e foca a importância da alfabetização no processo de democratização do acesso ao 

conhecimento e da construção da cidadania. Além disso, reflete a devolução da voz 

aos profissionais da educação, bem como traz à tona o debate educacional, 

reprimido pela ditadura. 

2.2.2 Por uma Alfabetização Sem Fracasso CENP/SE 

No contexto da discussão da Proposta de Alfabetização do CB (1988), teve 
início o Projeto ‘Por uma alfabetização sem fracasso’ coordenado pela Profª 
Telma Weisz e acompanhado pela equipe técnica do Ciclo Básico da 
CENP. O Projeto durou 4 anos (1988 a 1991) e destinava-se a professores 
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do Ciclo Básico e assistentes pedagógicos e/ou supervisores de Ciclo 
Básico das delegacias de ensino de todo o Estado. Tinha a duração de 90 
hs, durante um ano e, as turmas que se formavam a cada ano, mantinham-
se num grupo de ‘manutenção’ durante os anos subsequentes. Assim 
formaram-se mais de 300 professores, mas nem todos se mantiveram no 
grupo permanentemente. (BAHIA, 1995, p. 41) 

Esse programa durou quatro anos (1988 a 1991), período no qual foram 

produzidos os programas de vídeo: “A construção da escrita” e uma série que se 

chamou “Por trás das letras”. Os programas de vídeo se tornaram materiais 

fundamentais utilizados para a formação de professores alfabetizadores da época e 

que ainda contribuem muito atualmente. Viabilizaram a possibilidade de tornar 

concretas ou palpáveis as teorias da construção de conhecimento e de construção 

do sistema de escrita pela criança, apresentando situações didáticas em salas de 

aula reais, com crianças de escolas públicas, aproximando os profissionais das 

possibilidades de mudanças em suas práticas pedagógicas. 

Para o desenvolvimento do projeto, contava-se com uma equipe central na 
FDE, uma assessoria e um grupo de aproximadamente 300 capacitadores 
em todo o Estado, entre eles 60 coordenadores de grupo. Esse grupo era 
formado, em sua maioria, por professores e especialistas que participaram 
do projeto “Por uma Alfabetização Sem Fracasso”, que utilizava a 
metodologia da tematização da prática, mas também envolvia profissionais 
que constituíam a segunda geração de capacitadores na área de 
alfabetização [...].  Esse projeto foi desenvolvido na CENP/SEE no período 
de 1988/89, com a participação ativa da professora Telma Weisz. Aos 
procedimentos utilizados como eixos condutores da formação dos quadros 
de alfabetizadores, deu-se o nome de “tematização da prática”. (ALVES, 
2003, p. 120) 

Esse projeto teve como marco algumas questões importantes. A primeira foi a 

produção de programas em vídeos que pautaram a formação dos professores, 

tornando mais concreta a possibilidade de utilização destas concepções na prática. 

Outra questão relevante: pela primeira vez, os professores puderam participar 

diretamente de uma formação sistematizada e mais aprofundada sobre a 

alfabetização. 

A importância desse projeto reside no fato de que foi a primeira vez que, de 
uma maneira sistemática, os professores tiveram a oportunidade de 
aprofundar seus estudos e discussões em relação aos princípios teóricos 
das propostas de alfabetização, de cunho construtivista, bem como 
puderam discutir com seus pares as questões relativas às práticas 
pedagógicas do cotidiano escolar. Sem dúvida o grupo de professores que 
participaram do projeto, em sua maioria, foram de vanguarda em relação às 
inovações da prática, bem como se fortaleceram em relação à elaboração 
teórica subjacente à proposta. (BAHIA, 1995, p. 41) 
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Outra questão ainda a considerar é que a concepção de formação de 

professores posta nesse projeto, já está bem mais avançada do ponto de vista 

conceitual a partir dos modelos da época. Percebeu-se que grandes palestras, ou 

leitura de documentos oficiais ou mesmo teóricos, são importantes, mas não 

suficientes sob a ótica de estratégias metodológicas de formação. Já se considera o 

professor como sujeito do processo de aprendizagem que, assim como as crianças, 

aprende através da sua relação com o objeto de conhecimento.  

2.2.3 Alfabetização: Teoria e Prática FDE/SE 

Em 1992 a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, órgão 
designado pela Secretaria da Educação para desenvolver um programa de 
capacitação para a rede pública de ensino, desencadeou um projeto 
específico para professores alfabetizadores – Alfabetização: Teoria e 
Prática – que se difundiu até 1994 em todas as regiões do estado com o 
objetivo de tematizar a prática dos professores do Ciclo Básico. (BAHIA, 
1995, p. 34) 

Esse projeto, cujo público alvo era especialmente o professor do Ciclo Básico, 

foi organizado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), como 

uma extensão do projeto “Por uma alfabetização sem fracasso” e durou dois anos.  

Os capacitadores (como eram chamados na época) eram profissionais da 

rede que se destacavam por sua prática e concepção teórica e/ou participantes do 

curso “Alfabetização sem fracasso”. Participavam de formação centralizada na FDE, 

ministrada por Telma Weisz e outros profissionais, na qual discutiam os temas 

pautados nos estudos recentes sobre ensino e aprendizagem, língua escrita, 

metodologia de análise de dados e discussão de projetos. Estudavam, recebiam 

materiais e orientações para realizar a formação em suas regiões e tinham 

assessoria  e acompanhamento de uma equipe técnica da FDE. 

O curso para os professores era organizado por módulos de 30 horas, eram 

descentralizados e ocorriam nas Diretorias de Ensino. Os professores se inscreviam 

por conta própria e frequentavam os encontros fora do horário de trabalho. 

Recebiam certificado de participação. 

As principais ações do projeto foram: cursos básicos (90 horas), cursos de 
aprofundamento (30 horas), ações nas Horas de Trabalho Pedagógico – 
HTPs (24 horas), Alfabetização: Teoria e Prática (30 horas) e Seminários de 
Integração para Capacitadores do Projeto. (BAHIA, 1995, p. 41) 
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O número de profissionais que tinham a função de formar os capacitadores e 

eram chamados de coordenadores de grupos, gradativamente, foi descentralizando-

se e ampliando-se. Estes participavam de reuniões concentradas na FDE e de grupo 

de reflexão e discussão permanente, com assessorias. 

Um projeto tão amplo e tão novo representava grandes avanços e deparava-

se com muitas dificuldades. 

a) o contexto da implantação (momento e forma – via decreto) refletiu na 

disponibilidade dos profissionais envolvidos em compreender e implantar a 

proposta; 

b) o “ceticismo quanto ao êxito da medida”, conforme Palma-Filho (2003, p. 

23), entre os próprios dirigentes da secretaria e nos níveis intermediários 

(divisões regionais de ensino e delegacias de ensino); e 

c) muitos professores ao tentarem colocar em prática as propostas que 

discutiam nos cursos, muitas vezes, eram “punidos” dentro das unidades 

escolares, já que representavam uma mudança conceitual bastante radical, 

o que chocava colegas e direção. 

Por outro lado, representou avanços significativos do ponto de vista da 

formação e da aprendizagem dos alunos: 

a) esse projeto de formação foi a forma mais sistematizada de divulgação das 

novas investigações acerca da alfabetização e já propunha, além da teoria, 

situações de salas de aula, nas quais era possível visualizar e discutir as 

concepções postas; 

b) o “Alfabetização: Teoria e Prática” explicitava, além de concepção de 

aprendizagem das crianças, um avanço, sobre propostas de formação de 

professores, através das situações de salas de aula (ainda que em 

estúdios)  gravadas em vídeo e propunha uma estratégia metodológica de 

formação: a tematização da prática; 

c) considerava o professor sujeito do processo de aprendizagem. As 

situações de formação pautavam-se nas mesmas concepções de 

aprendizagem e de ensino que se propunha para as crianças, 

considerando seus pontos de partida, propondo situação de reflexão e 

utilizando propostas avaliativas mais coerentes com as concepções de 

ensino. 
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Esse programa de formação foi encerrado em 1995 com a posse do novo 

governo.  

2.2.4 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

Até este ponto, foram abordados programas que ocorreram na esfera 

estadual, foco desta pesquisa, no entanto, neste item serão abordados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados na esfera nacional, cuja 

publicação influenciou os programas que serão abordados em seguida. Por esta 

razão é importante destacar a sua definição: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de 
qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua 
função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema 
educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, 
subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 
principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor 
contato com a produção pedagógica atual. [...] Podem funcionar como 
elemento catalisador de ações na busca de uma melhoria da qualidade da 
educação brasileira, de modo algum pretendem resolver todos os 
problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem no País. 
(MEC/SEF, 1997, p. 13) 

Os programas intitulados “Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores” (PROFA), “Letra e Vida” e “Ler e Escrever”, foram planejados e 

fundamentados a partir dos preceitos dos PCNs conforme proposto em suas 

Considerações Preliminares: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de 
concretização curricular. São uma referência nacional para o Ensino 
Fundamental; estabelecem uma meta educacional para a qual devem 
convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais 
como os projetos ligados à sua competência na formação inicial e 
continuada de professores, à análise e compra de livros e outros materiais 
didáticos e à avaliação nacional. Têm como função subsidiar a elaboração 
ou a revisão curricular dos Estados e Municípios, dialogando com as 
propostas e experiências já existentes, incentivando a discussão 
pedagógica interna das escolas e a elaboração de projetos educativos, 
assim como servir de material de reflexão para a prática de professores. 
(MEC/SEF, 1997, p. 29) 

De 1992 a 1995, o Brasil foi presidido por Itamar Franco, do Partido 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e teve como Ministro da Educação e do 
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Desporto, Paulo Renato Souza, e como Secretária de Educação Fundamental, Iara 

Glória Areias Prado. Nesta administração, em 1993, foi absorvida parte da equipe do 

projeto “Alfabetização: Teoria e Prática” e pessoas que vieram de outros grupos, 

mas, que tinham a mesma visão nas questões da aprendizagem e de ensino. Este 

grupo elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ao longo de 1995 a 

1998, que foi pautado na concepção construtivista de conhecimento, na concepção 

de língua e linguagem fundamentados na linha teórica proposta por Bakhtin, 

Bronckart e Schneuwly e nas investigações de Emilia Ferreiro, que então, estavam 

muito mais sistematizadas e avançadas desde suas primeiras publicações. 

O MEC, através da SEF, elaborou os PCNs para o Ensino Fundamental e 

também os “Referenciais para Educação Indígena, Educação Infantil, Educação de 

Jovens e Adultos e Formação de Professores”. No volume de introdução dos PCNs 

para o Ensino Fundamental são descritas as seguintes características:  

Todos os documentos aqui apresentados configuram uma referência 
nacional em que são apontados conteúdos e objetivos articulados, critérios 
de eleição dos primeiros, questões de ensino e aprendizagem das áreas, 
que permeiam a prática educativa de forma explícita ou implícita, propostas 
sobre a avaliação em cada momento da escolaridade e em cada área, 
envolvendo questões relativas a o que e como avaliar. Assim, além de 
conter uma exposição sobre seus fundamentos, contém os diferentes 
elementos curriculares – tais como Caracterização das Áreas, Objetivos, 
Organização dos Conteúdos, Critérios de Avaliação  e  Orientações 
Didáticas  –, efetivando uma proposta articuladora dos propósitos mais 
gerais de formação de cidadania, com sua operacionalização no processo 
de aprendizagem. (MEC/SEF, 1997, p. 29) 

A publicação dos PCNs, documento composto por definições teóricas e 

orientações didáticas, causou muito desconforto e, conforme considerado pelos 

professores, à época de seu lançamento, apresentava um grande e alto grau de 

dificuldade, pois tratava de questões conceituais complexas. Eram organizados em 

módulos por área de conhecimento e colocados como referência nacional.  

2.2.5 Programa Parâmetros em Ação 

Os PCNs abordavam conteúdos muito complexos, questionavam concepções 

muito arraigadas na prática pedagógica da educação brasileira – a concepção 

tradicional ou empírica de aprendizagem. Este aspecto questionador, 



80 

 

desestruturava, causava medo, raiva e paixão. Assim como ocorreu com o Ciclo 

Básico, os PCNs provocaram um movimento valioso de discussões, de busca de 

compreensão, no entanto, como parte da equipe já havia vivenciado a experiência 

com o CB, compreendeu a necessidade de oferecer um apoio, e se preocupou em 

“calçar” o processo de compreensão desta proposta. Foi então que surgiu o 

programa “Parâmetros em Ação”. 

Ao longo do período de 1995 a 1998, a Secretaria de Educação 
Fundamental do MEC elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental e também os Referenciais para Educação Indígena, 
Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos e Formação de 
Professores. Uma ampla discussão nacional foi desencadeada em torno 
desses documentos, cuja função principal é apoiar os sistemas de ensino 
no desenvolvimento de propostas pedagógicas de qualidade, na perspectiva 
de uma educação para a cidadania. Essa meta exige impulsionar o 
desenvolvimento profissional dos professores no âmbito das secretarias 
estaduais e municipais de educação. Com essa finalidade, a SEF/MEC 
estará implementando um programa que envolverá um conjunto de ações 
voltadas para diferentes segmentos da comunidade educacional 
(professores, equipes técnicas, diretores de escola e/ou creches) e será 
desenvolvido em parceria com as secretarias estaduais e municipais, 
escolas de formação de professores em nível médio e superior e 
Organizações Não-governamentais – ONGs. (MEC,1999. p. 4) 

Por considerar a necessidade de apoiar a implementação dos PCNs, a 

Secretaria de Educação Fundamental (SEF) – MEC organizou, então, o projeto 

“Parâmetros em Ação”, oferecendo a Organizações Não-governamentais (ONGs), 

escolas de formação de professores de nível médio ou superior e às Secretarias de 

Educação Municipais ou Estaduais de todo país, materiais que eram compostos por 

textos, vídeos, programas veiculados pela TV Escola e formadores que viajavam 

pelo país inteiro, desenvolvendo o programa de formação, direto para as equipes 

destes órgãos que tinham como objetivo, realizar em seguida a formação em sua 

área de atuação como professores, coordenadores pedagógicos, diretores, etc. No 

documento denominado “PCN em Ação – Programa de desenvolvimento profissional 

continuado: alfabetização / Secretaria de Ensino Fundamental – Brasília: A 

Secretaria, 1999” são descritas as seguintes finalidades do projeto: 

1. Finalidade 

Como uma ação inicial, a SEF/MEC oferece às secretarias de educação e 
escolas/grupos de escolas interessados em implementar os Referenciais 
Curriculares a realização, em parceria, da atividade PARÂMETROS EM 
AÇÃO. Essa atividade foi planejada para ser realizada em um contexto de 
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formação de profissionais de educação, propiciando o estabelecimento de 
vínculos com as práticas locais e tendo como finalidades: 

 Apresentar alternativas de estudo dos Referenciais Curriculares a grupos 
de professores e a especialistas em educação, de modo que possam 
servir de instrumentos para o desenvolvimento profissional desses 
educadores. 

 Analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental) elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, 
norteadoras do trabalho das escolas. 

 Contribuir para o debate e a reflexão sobre o papel da escola e do 
professor na perspectiva do desenvolvimento de uma prática de 
transformação da ação pedagógica. 

 Criar espaços de aprendizagem coletiva, incentivando a prática de 
encontros para estudar e trocar experiências e o trabalho coletivo nas 
escolas. 

 Identificar as ideias nucleares presentes nos Referenciais Curriculares e 
fazer as adaptações locais necessárias, atendendo às demandas 
identificadas no âmbito do estado/município ou da própria escola. 

 Potencializar o uso de materiais produzidos pelo MEC. 

 Incentivar o uso da TV Escola como suporte para ações de formação de 
professores. (MEC/SEF, 1999, p. 9) 

A necessidade de formação como demanda gerada pela divulgação dos 

PCNs, deu origem ao Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

(PROFA), que durou dois anos, de 2001 a 2002, no Governo Federal. 

2.2.6 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) – MEC 

A partir da demanda gerada pelos PCNs, a Secretaria de Educação 

Fundamental do MEC formulou, em 2001, o Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA), um curso de formação destinado a professores que 

ensinam a ler e escrever. Uma proposta realizada em parceria com as secretarias de 

educação estaduais e municipais, as universidades, escolas públicas e privadas de 

formação para o Magistério e ONGs. 

Originalmente, o curso foi planejado com uma carga horária de 160 horas, 

dividido em três módulos, com 75% do tempo destinado à formação em grupo e 25% 

do tempo destinado ao trabalho pessoal – estudo e produção de materiais que eram 

socializados no grupo, ou entregues ao coordenador, tendo em vista  a avaliação.  

Quanto à distribuição programática dos módulos, o Módulo 1 abordava 
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conteúdos de fundamentação, relacionados aos processos de aprendizagem da 

leitura e escrita  e à didática na alfabetização. Os Módulos 2 e 3 tratavam 

especialmente de propostas de  ensino e aprendizagem da língua escrita na 

alfabetização. De forma específica, o Módulo 2 enfocava situações didáticas de 

alfabetização e, o Módulo 3, nos demais conteúdos de língua portuguesa, a exemplo 

da prática de leitura e produção de texto, pontuação, ortografia, entre outros, que 

têm lugar no processo de alfabetização.  

O curso era orientado por duas finalidades: a ampliação do universo do 

conhecimento dos professores cursistas sobre a alfabetização e a reflexão sobre a 

prática profissional. Quanto à metodologia, o curso apoiava-se em estratégias de 

“resolução de situações-problema” através de análise de produções de alunos, 

simulação, planejamento de situações didáticas, entre outros. 

Os materiais eram compostos por: textos escritos (destinados aos professores 

e formadores) e 30 programas de vídeo especialmente produzidos para o curso. 

Muitas secretarias estaduais e municipais de educação aderiram ao PROFA, 

inclusive a estadual e a municipal de São Paulo em convênio com a SEF/MEC. 

2.2.7 PROFA – ABAPORU – Instituto de Educação e Cultura 

Algumas empresas de assessoria de formação de educadores também se 

articularam ao PROFA e organizaram grupos de formação particular, pois, tamanha 

foi a abrangência e o encantamento despertado por este programa, que muitas 

pessoas pagavam para ter oportunidade de conhecê-lo. 

É importante observar que o material produzido para o PROFA é de domínio 

público e encontra-se disponível no site do MEC e em site oficial do Governo 

(<http://www.dominiopublico.gov.br>), porém, mesmo havendo livre acesso ao 

material, a sua pesquisa não se constitui em formação para aquele que pesquisa, 

visto que é necessária a intermediação de um formador para um melhor 

aproveitamento e compreensão das propostas, pois a aprendizagem se dá na e pela 

relação. A intervenção do formador e a interação entre os cursistas e o formador e 

entre os próprios cursistas também são condições de aprendizagem. 

O meu primeiro contato com o PROFA foi no ano de 2002, através deste 

curso, a convite de Rosalinda Soares Ribeiro de Vasconcelos, minha primeira 



83 

 

formadora, que anos depois de nosso primeiro contato, no “Alfabetização: Teoria e 

Prática” me convida e encantada, afirma: “Agora sim, eu aprendi a alfabetizar. Você 

precisa conhecer esse curso!”1.  

O curso de fato fora surpreendente para mim. Todas as questões 

relacionadas ao fazer pedagógico em alfabetização foram abordadas e foram 

acrescentadas outras que eu nem podia imaginar. Questões relacionadas ao 

conteúdo, no caso a língua escrita, incluindo o conteúdo que os alunos precisariam 

aprender, mas também conteúdos que eu como professora precisaria aprender. O 

curso me formou como professora de leitura e escrita e também como leitora e 

escritora. Envolveu a gestão de sala de aula, o acompanhamento das 

aprendizagens dos alunos, as intervenções didáticas adequadas aos conteúdos que 

se pretendia ensinar. Enfim, Rosalinda tinha razão, com este curso aprendi a 

alfabetizar mais e melhor os meus alunos. 

2.2.8 PROFA na Rede Municipal de Ensino de São Paulo2 

Na Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade de São Paulo, o 

PROFA foi implantado em julho de 2002, através do acordo de cooperação técnica 

celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e o Ministério de 

Educação e Cultura, sob n. 2002-0.160.076-1. Esta implantação ocorreu na 

administração petista, cuja prefeita era Marta Suplicy, na qual atuava como 

Secretária Municipal de Educação, a Sra. Eny Maia.  Após a constatação de que 

uma porcentagem significativa de alunos terminava o 4º ano do Ciclo I sem saber ler 

e escrever, esta secretaria firmou parceria entre o Ministério de Educação e Cultura 

e SME/SP para implantar o PROFA na Rede de São Paulo.  

Com o final do governo federal do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), não era mais possível o estabelecimento do convênio com os estados e 

                                                           
1
 Em 1990, Rosalinda Soares Ribeiro de Vasconcelos atua como professora da 1ª série da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo e participa do “Grupo Referência”. Posteriormente, atua como 

formadora do PROFA na Abaporu, em parceria com Valéria Aparecida Scorsafava. 

2
 Para a elaboração deste item e inclusão de algumas informações; foi realizado um relato de 

experiência pela Profª Rosanea Mazzini Correa que foi idealizadora e a coordenadora do PROFA em 
2002 e do Programa Ler Escrever, ambos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. A realização 
deste relatório foi necessária, tendo em vista que não existem registros formais sobre a implantação 
destes projetos. A transcrição deste relato encontra-se no APÊNDICE 1 – SEÇÃO DE APÊNDICES. 
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municípios nos moldes em que se desenvolvia até então (disponibilizando material, 

formadores e interlocutores). A partir desta nova condição, a Secretaria Municipal de 

Educação recebia apenas o direito de utilizar o material, o que tornou necessária a 

formação de uma equipe interna. 

Em São Paulo, o acordo celebrado conferia a SME/DOT apenas o direito de 
reproduzir e divulgar os materiais produzidos especialmente para 
implantação do PROFA e estabelecia como condição para a sua 
implantação, a garantia das condições estruturais adequadas ao seu 
desenvolvimento, entre elas, a formação de uma equipe que coordenaria a 
implementação do Programa. (Trecho de relato de Rosanea Maria Mazzini 
Correa – Seção de Apêndices) 

Para implementar o PROFA, a SME foi obrigada a formar uma equipe de 

coordenação que organizaria as ações de formação, reprodução de material, 

elaboração de pautas, entre outras. Era condição do convênio que esta equipe 

deveria constituir-se de pessoas com experiências anteriores em alfabetização e 

programas de formação continuada. Atendendo a estes critérios, o MEC indicou 

Rosanea Maria Mazzini Correa e Elenita Neli Beber, por contarem com a experiência 

em formação de professores, alfabetização e formação continuada de professores. 

As duas, além de serem funcionárias da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, 

tinham trabalhado no PROFA /MEC, portanto, atendiam aos critérios propostos. 

As Profª Rosânea Maria Mazzini Correa, coordenadora  pedagógica e  Profª 
Elenita Neli Beber, diretora de escola foram convidadas a integrar a equipe 
da DOT/SME para implantar o Programa de Formação de Professores 
Alfabetizadores na  Rede Municipal de São Paulo. Mais tarde, a equipe foi 
ampliada, sendo  convidadas para fazerem parte  as professoras da Rede: 
Vera Lúcia de Lima, Leika Watabe, Alcina Maria Andreo e Angela Maria da 
Silva Figueredo, todas profissionais com experiencia na formação de 
professores alfabetizadores. (Trecho de relato de Rosanea Maria Mazzini 
Correa – Seção de Apêndices) 

A etapa seguinte, após a constituição da equipe, foi a realização de um 

levantamento do número de professores interessados em participar do curso. 

Chegou-se a conclusão de que seria impossível atender a todos os interessados, 

por isso, foi necessário estabelecer critérios para priorizar o atendimento. 

Priorizou-se  atender primeiramente os professores dos 1º
s
 e 2º

s
 anos do 

ciclo I, oferecendo as vagas remanescentes sucessivamente aos demais 
professores do ciclo I, incluindo a EJA. O critério definido para atender a 
demanda impossibilitou a participação dos coordenadores 
pedagógicos.  Considerando a importância de envolvê-los nessa ação de 
formação, foi oferecido um curso que atendeu 445 profissionais, um de cada 
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unidade escolar, com a finalidade de orientar a sua ação no que diz respeito 
a formação e acompanhamento dos professores. (Trecho de relato de 
Rosanea Maria Mazzini Correa – Seção de Apêndices) 

Paralelamente à estruturação da equipe de coordenação do PROFA, a 

formação foi organizada em forma de curso, tanto para os professores quanto para 

os coordenadores de grupo, profissionais das Coordenadorias de Educação, que 

assumiram a tarefa de formar os professores.  

Cada uma das Coordenadorias de Educação designou um ou dois 

profissionais de sua equipe local de formação para atuar como coordenadores de 

grupo/formadores dos professores inscritos no PROFA. Estes profissionais foram 

selecionados pelas Diretorias de Ensino, a partir de criterios definidos pela equipe 

central de SME/DOT.  

É comum que projetos e programas novos causem polêmicas, críticas e 

discussões. Muitas vezes, as polêmicas ocorrem por questões conceituais, 

dificuldade de compreensão das propostas, estrutura, entre outros. Na SME a 

questão mais polêmica foi da perspectiva política partidária: 

Houve uma série de resistências manifestadas de forma explicita ou não por 
Dirigentes das Diretorias de Ensino e por membros de sua equipe contra a 
implantação do PROFA no municipio de São Paulo. As principais diziam 
respeito a se tratar de um Programa de Formação criado no governo de 
Fernando Henrique Cardoso – um programa considerado “tucano” e, por 
essa razão, inadequado para o município de São Paulo, na época 
administrado pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Apesar da tensa 
discussão política e filosófica, todas as Diretorias de Ensino optaram pela 
sua implantação no domínio local, quer pela dificuldade de fazer frente à 
política educacional definida pelo órgão central, quer pelas demandas de 
alfabetização constatadas em cada uma das regiões e, ainda, pelo apreço 
manifestado pelos professores à proposta do PROFA. (Trecho de relato de 
Rosanea Maria Mazzini Correa – Seção de Apêndices) 

Frente a tais dificuldades, a equipe de coordenação do PROFA/SME  

precisou elaborar critérios compatíveis às possibilidades da rede para estruturar o 

programa. Desta maneira, criou critérios para realização da seleção e das inscrições 

dos formadores das coordenadorias de educação para atuarem como formadores do 

PROFA, que ocorreria de forma descentralizada nas regiões das coordenadorias de 

educação.  Assim, foram inscritos uma média de 40 formadores e todas as diretorias 

de ensino foram representadas. Neste contexto, ocorreu a formação da Fase 1 do 

PROFA na SME, para os formadores que atuariam com os professores 
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alfabetizadores nas regiões. Em seguida, as coordenadorias de educação 

organizaram as inscrições e outros encaminhamentos necessários para a realização 

da formação dos professores alfabetizadores de cada região.  

A aceitação da formação pelos professores alfabetizadores foi 

impressionante. A procura era grande e a permanência dos professores também, 

considerando que o curso era realizado fora do horário de trabalho e optativo.  

A concepção de formação posta nesse percurso era muito diferente das 

práticas de formação experimentadas pela SME, visto que, além dos encontros 

organizados e fundamentados na concepção de formação de professores, os quais 

eram considerados como sujeitos do processo de aprendizagem, utilizava-se a 

estratégia de resolução de problemas pautada na concepção construtivista de 

aprendizagem.  

Delineado o percurso, a equipe PROFA estabeleceu um canal de 

comunicação entre a equipe de coordenação e os formadores de grupo que 

funcionava como uma espécie de supervisão pedagógica. Através de e-mail, 

telefonemas e/ou visitas regulares nas coordenadorias e dos formadores na 

secretaria, por solicitação dos próprios formadores ou pela equipe da secretaria, 

estabeleceu-se um vínculo, uma situação de parceria de tal modo que no processo 

foi possível compreender a natureza da proposta de formação e, com isso, as 

questões partidárias cederam espaço para a credibilidade e a compreensão do 

propósito do PROFA. 

Se já não é fácil atuar na alfabetização de crianças a partir da concepção 

construtivista de conhecimento, também não parece fácil atuar na formação 

continuada (profissionais com a formação inicial) que necessitam pensar 

constantemente sua prática pedagógica numa perspectiva reflexiva. 

O lugar e a função que o coordenador de grupo formador, ocupou neste 
programa se particulariza de forma única e inovadora, pois o 
considera  como um  sujeito aprendiz em formação, tanto dos aspectos 
teóricos e conceituais, quanto dos aspectos metodológicos envolvidos na 
formação de professores. (Trecho de relato de Rosanea Maria Mazzini 
Correa – Seção de Apêndices) 

2.2.9 Programa Letra e Vida (Rede Estadual de Ensino) 

Em 2003 ocorreu nova mudança de governo nos níveis estadual e federal. O 

governo do estado de São Paulo assumiu o PROFA, o qual foi “rebatizado” de “Letra 
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e Vida”. 

O projeto “Letra e Vida” foi mantido em consonância com a organização e 

estrutura do PROFA/MEC e, no âmbito da SEE, foi coordenado por Telma Weisz, 

desenvolvido com o apoio e participação da CENP e realizado em parceria com as 

Diretorias de Ensino, nas quais os profissionais envolvidos eram os Professores 

Coordenadores de Oficinas Pedagógicas (PCOPs) na época chamados de 

Assistentes Técnicos Pedagógicos (ATPs). 

Esse projeto de formação de professores atingiu um número muito grande de 

professores alfabetizadores, quase 100% da rede estadual frequentou o projeto 

“Letra e Vida”. Os professores inscreviam-se optativamente para participar do curso, 

que era realizado fora do horário de trabalho. Os encontros de formação propunham 

a realização de atividades e proporcionavam reflexões sobre a prática, articulando 

teoria e prática. 

O “Letra e Vida” contribuiu muito para o acesso e construção de 

conhecimento dos professores sobre teoria e prática em alfabetização, 

fundamentados na produção teórica e nos estudos realizados por Emilia Ferreiro e 

outros. Foi quase, ou propriamente dito, uma revolução, tanto do ponto de vista dos 

conhecimentos da didática, das concepções de aprendizagem e de ensino, quanto 

das estratégias metodológicas de formação. 

Devo ter trabalhado uns quinze anos nessa linha de professora tradicional, 
que sabe tudo, que controla a aprendizagem dos alunos, mas não me senti 
satisfeita com os resultados, sempre ficava um vazio quando terminava o 
ano; e por mais que me esforçasse em ensinar, muitas crianças haviam 
“ficado para trás” [...]. Foi aí que comecei a refletir sobre as concepções de 
educação, escola, aluno e ensino-aprendizagem que eu tinha até então e 
comecei a mudar meu trabalho [...]. O meu aprendizado não foi fácil, mas 
valeu à pena, não sei como seria minha vida se ainda fosse aquela 
professora tradicional; talvez cansada, reclamando das crianças que não 
aprendem e tentando achar o culpado, esperando passar rápido o tempo 
para me aposentar, sem muitos desafios, sem sonhos. Não consigo me ver 
assim, sou apaixonada pelo que faço. Vibro com cada conquista de cada 
criança, vivo me desafiando para poder desafiar meus alunos. Não sei tudo, 
mas quero saber muito. Continuo lendo, estudando, discutindo, revendo, 
reinventando, procurando, descobrindo e, o mais importante, aprendendo. 
(MEC, PROFA, 2001, p.12-13 – Relato M1U1T6) 

Até então, falava-se muito sobre as hipóteses das crianças sobre a escrita, 

afirmava-se que não era viável ensinar a ler e escrever com cartilhas ou famílias 

silábicas, no entanto, ninguém sabia dizer o que colocar no lugar. Existia um rol de 

atividades referentes ao que não se podia fazer, porém, não se tinha claro o que 
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fazer. O “Letra e Vida” cumpriu muito bem este papel de dizer ou discutir o que e 

como alfabetizar a partir da fundamentação teórica do construtivismo.  

Em suas pautas de formação, o programa apoiou-se na fundamentação 

teórica das propostas de alfabetização que seriam elaboradas e reelaboradas no 

decorrer do curso. Procurou explicitar as concepções subjacentes às práticas 

tradicionais, apresentou e discutiu uma série de atividades firmadas na concepção 

da construção de conhecimento e atividades organizadas em projetos – uma 

modalidade organizativa do tempo didático que procura atender às expectativas 

imediatas de aprendizagem do aluno, assim como às expectativas didáticas do 

professor.  

O avanço da didática, tanto do ponto de vista da formação de professores, 

como da prática da alfabetização, foi extraordinariamente abordada na formação do 

“Letra e Vida”. A gestão da sala de aula e o desenvolvimento das atividades 

adequadas para a concepção proposta foi outro aspecto fortemente presente na 

formação. 

2.2.10 Programa Ler e Escrever – da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de São Paulo (SME) 

No ano de 2006 foi implantado na Rede Municipal de Ensino da cidade de 

São Paulo o Programa “Ler e Escrever – Prioridade em todas as áreas”, através da 

Portaria 6.328/05, da SME, apresentada no ANEXO 2, o qual foi reorganizado, em 

2007, através de nova Portaria, sob n. 5.403/07. 

II - Compõem o Programa mencionado no item anterior, os Projetos: "Toda 
força ao 1º ano do Ciclo I", "Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC" e "Ler e 
escrever em todas as áreas do Ciclo II", discriminados no Anexo Único, 
parte integrante desta Portaria. (BRASIL. Portaria 6.328, 2005, p. 1, Anexo 2). 

O “Ler e Escrever” constituiu-se como um programa de governo, que 

abrangeu todos os profissionais e todas as instâncias envolvidas em alfabetização. 

Propôs um acompanhamento sistemático da evolução da aprendizagem dos alunos, 

pontuou diferenciadamente os professores envolvidos nos projetos que atingiam as 

metas propostas e formou todos os coordenadores pedagógicos, os quais eram 

responsáveis pela formação dos professores nos horários coletivos de estudo –  

Jornada Especial Integral (JEI). Produziu materiais para os professores (Guias de 
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Orientações Didáticas), além de orientações para os professores sobre intervenções 

com crianças que parecem não aprender (ANEXO 3) e materiais para os alunos, 

disponibilizou acervo literário para todas as salas de aulas participantes dos projetos 

e envolveu dirigentes de ensino e supervisores, além da equipe da Diretoria de 

Orientação Técnica-Pedagógica (DOT-P). 

O programa seguia os mesmos princípios e concepções de ensino e 

aprendizagem que o PROFA, no entanto, ampliou-se, deixou de ser um programa de 

formação isolado, dependente da vontade e predisposição de alguns professores, 

para transformar-se em um Programa de Governo, que envolvia todas as instâncias 

no acompanhamento e chamava à responsabilidade todos os profissionais 

participantes. Neste programa instituiu-se a prática de discutir os resultados da 

evolução da aprendizagem dos alunos junto aos diretores de escola, aos 

supervisores de ensino, aos dirigentes das diretorias e ao secretário de Educação. 

Ou seja, deu à alfabetização um tratamento político, compartilhando a 

responsabilidade da aprendizagem das crianças entre todos. 

No período de 2005 a 2009, a equipe do Programa “Ler e Escrever”  

constituiu-se, porém, sofrendo idas e vindas, e foi composta principalmente por: 

Rosanea Maria Mazzini Correa, Regina Célia dos Santos Câmara, Elenita Neli 

Beber, Leika Watabe, Margareth Aparecida Ballesteros Buzinaro, Silvia Moretti Rosa 

Ferrari, Angela Maria da Silva Figueredo, Eliane Mingues, Cláudia Aratangy, Suzete 

de Souza Borelli, Marta Durante, Ione Aparecida Cardoso de Almeida, entre outros. 

Elaboração e implantação sob a coordenação de Iara Glória Areias Prado como 

Diretora de Orientação Técnica e Secretária-adjunta.  

As experiências da professora Iara Prado à frente da Secretaria do Ensino 
Fundamental em Brasília foram fundamentais para a organização do 
Programa. O Programa nasceu de suas experiências com o PCN, PCN em 
Ação e PROFA no Governo Federal. O propósito do Ler não era de ser 
apenas um programa de formação de professores, mas um programa de 
intervenção nas escolas que mobilizasse todos os educadores do sistema e 
que trouxesse também as universidades para discussão das questões de 
alfabetização. O caráter do programa se diferencia do PROFA, pois além de 
lidar com questões de alfabetização, leitura e escrita, didática, formação de 
professores e formadores, estratégias metodológicas de formação também 
propunham discussões e reflexões em torno da gestão da escola e do papel 
do trio gestor na coordenação do trabalho pedagógico. (Trecho de relato de 
Rosanea Maria Mazzini Correa – Seção de Apêndices) 

Foram organizadas situações de formação diferenciadas para cada grupo de 

profissionais. O coordenador pedagógico foi considerado o formador principal, já que 
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é esta sua função fundamental: formar os professores e acompanhar a 

aprendizagem dos alunos. A formação voltada a este profissional era mais intensa e 

mais aprofundada, ela deveria abordar as questões da didática da alfabetização, da 

aprendizagem e do ensino, da língua portuguesa e sobre estratégias metodológicas 

de formação.  

Os diretores de escola, por sua vez, apesar da amplitude do programa, não 

precisavam saber com tanta profundidade sobre todos os conteúdos propostos, 

porém, precisavam ter noção dos mesmos, para compreender como, em sua função, 

poderiam facilitar o processo de aprendizagem das crianças. Esta mesma lógica 

norteou o trabalho com os supervisores de ensino, também eleito como público para 

o “Ler e Escrever”, que contou com formação específica e marcada por 

característica bem diferenciada, considerando seu papel. E assim ocorreu com 

dirigentes. Nos encontros com os dirigentes eram discutidos os resultados gerais 

das diretorias de ensino e as condições necessárias para que a aprendizagem 

ocorresse. 

Uma ação inovadora no programa “Ler e Escrever” foi a elaboração de 

materiais para professor (Guias de Planejamento e Orientações Didáticas) e para 

alunos do Programa Intensivo no Ciclo (PIC); além da garantia de acervo literário em 

todas as salas de aula envolvidas nos projetos constituintes do programa. Foram 

garantidas ainda, assinaturas de histórias em quadrinho, da Revista Recreio e de 

jornais e a compra de letras móveis. 

Os materiais elaborados para professores e alunos 

contemplavam/contemplam: 

a) conteúdos da língua portuguesa, envolvendo sistema de escrita, leitura e 

produção de textos, desde o primeiro ano de escolaridade;  

b) orientações ao professor sobre a fundamentação teórica da cada proposta 

e sugestões de intervenções coerentes com a concepção em pauta; e 

c) modalidades organizativas com sugestões para a organização do tempo 

didático, cuidando, inclusive, da distribuição do tempo em relação aos 

conteúdos, com cuidado para que o professor preocupe-se em abordar de 

forma espiral os conteúdos da língua, ou seja, preocupar-se em propor aos 

alunos tanto atividades para que avancem sobre a compreensão do 

sistema de escrita em contexto de letramento, como, paralelamente, 
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atividades para que avancem na comunicação oral, escuta, leitura e 

produção de textos como prática social.  

O programa apresentava/apresenta, ainda, uma sessão do tipo “O que fazer 

se”, apresentando sugestões sobre “O que fazer se meu aluno não segmenta as 

palavras?”, “O que fazer se meu aluno não produz texto com coerência?”, entre 

outros.  

Uma análise detalhada sobre os conteúdos, a organização e concepção do 

material do Programa “Ler e Escrever” pode ser realizada através do próprio material 

disponível no site da SME e da SEE. O ANEXO 4 oferece uma síntese que pode 

ajudar na compreensão dos volumes publicados.  

Além de todos os projetos do Programa Ler e Escrever ocorreu também o 

“Bolsa Alfabetização” – estudantes universitários recebiam/recebem bolsa de estudo 

para atuarem nas salas de aula junto aos professores. O principal propósito deste 

projeto foi aproximar a universidade das discussões envolvidas no Programa “Ler e 

Escrever” e da prática da sala de aula e produzisse pesquisa que contribuísse no 

trabalho da escola pública. Este programa propiciou uma aproximação da 

universidade às questões da didática, da alfabetização, da língua escrita e já tem 

colhido frutos. Muitas pesquisas (monografias, dissertações) têm utilizado este 

programa como objeto de pesquisa. 

2.2.11 Programa Ler e Escrever – SEE (Secretaria Estadual de Educação) do 
Estado de São Paulo 

O curso “Letra e Vida” (ou PROFA) proporcionou suporte para a formação de 

professores e educadores, em geral, vinculados à alfabetização. Foi inovador em 

relação à estrutura de cursos de formação de professores e sobre concepção de 

formação, de didática e de estratégias metodológicas de formação. Garantiu uma maior 

aproximação e compreensão dos educadores sobre o sistema de escrita, leitura e 

produção de texto, entre outros.  

No entanto, o “Letra e Vida” era/é organizado como curso oferecido aos 

professores fora do horário de trabalho. Sem dúvida, este curso deu condição para a 

implantação do Programa “Ler e Escrever”, porém, o modelo do “Letra e Vida” não era 

suficiente para garantir que tais conceitos se traduzissem em prática nas salas de aula 
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e deixava o professor em uma situação de solidão pedagógica.  

Esse profissional, apesar de ter acesso ao curso, não tinha com quem trocar, 

nem contava com espaço na unidade escolar para a discussão de sua prática e, ainda, 

não tinha apoio de material, nem apoio da instituição (Rede), ou seja, não era previsto 

o envolvimento do diretor, do supervisor de ensino e do dirigente nas ações do 

programa e não havia um acompanhamento da SEE sobre a aprendizagem das 

crianças.  

É importante ressaltar, não significa dizer que, atualmente, essa condição seja 

realidade em todas as regiões ou escolas, mas está previsto no programa que assim 

seja. Neste sentido, os cursos de formação de professores alfabetizadores apesar de 

serem oferecidos pela rede estadual, não contavam com ações complementares de 

apoio para que os conceitos tratados nos cursos tivessem mais possibilidades de se 

concretizarem nas salas de aula.  

No Programa “Ler e Escrever”, além de serem oferecidas as ações de formação 

(cursos), são também ofertadas outras ações de apoio, a fim de que as propostas e 

concepções tratadas na formação tenham maior possibilidade de se transformarem em 

práticas nas salas de aula. Mesmo não sendo suficiente, o “Letra e Vida” foi condição 

para a implementação do Programa “Ler e Escrever”. Ainda hoje, onde é possível, e 

onde se considera necessário, é realizado este curso. 

Sob a gestão pública de Iara Glória Areias Prado (Secretária Adjunta e Diretora 

de Projetos Especiais da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE), 

coordenação de Neide Nogueira e supervisão pedagógica de Telma Weisz, nasceu, em 

2007, o Programa “Ler e Escrever da Rede Estadual de Educação”, através de um 

acordo firmado entre o município de São Paulo e a Secretaria Estadual de São Paulo 

(SEE).  

A SEE utilizou, inicialmente, os materiais produzidos na SME, os Guias de 

Planejamento e Orientações Didáticas das 1ªs, 2ªs, 3ªs e 4ªs séries e do Programa 

Intensivo de Ciclo (PIC), os livros dos alunos do PIC, o acervo literário e criou o livro de 

textos e cadernos de atividades para os alunos, que complementavam os guias dos 

professores, com o objetivo de facilitar a organização das atividades nas salas de aula, 

evitando, por exemplo, os problemas de verbas para cópias. Reformulou alguns 

volumes dos Guias de Orientações Didáticas e publicou novos materiais. 

O “Ler e Escrever” foi assumido desde o início como proposta da SEE e foi 
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planejado com uma série de medidas e encaminhamentos. Além da utilização do 

material da SME, da reformulação de alguns e criação de outros, previu a formação de 

Professores Coordenadores (PCs), nas Diretorias de Ensino. A formação foi/é 

ministrada semanalmente pela equipe de Professores Coordenadores de Oficinas 

Pedagógicas (PCOPs) e, quinzenalmente, por uma formadora da Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). Também envolveu nas formações os 

diretores de escola e supervisores (2007, 2008 e 2009) e até os Dirigentes das 

Diretorias de Ensino (DE). Prevê acompanhamento da equipe CENP/FDE nas DEs em 

relação aos resultados obtidos e acompanhamento das DEs e das unidades 

educacionais. 

O “Ler e Escrever” tem uma característica particular, ele é formado por muitos 

programas que envolvem:  

a) a formação de gestores;  

b) o acompanhamento institucional efetivado pelas Diretorias de Ensino 

diretamente nas unidades escolares, da CENP, bem como junto às 

diretorias de ensino, das formadoras junto ao professores coordenadores e 

às escolas e que está ligado à prática de sala de aula;  

c) a produção e distribuição do material impresso para alunos e professores;  

d) o “Bolsa Alfabetização”, parceria entre a SEE e as universidades, que 

disponibiliza um aluno pesquisador nas salas de aulas de 1º anos e 2ªs 

séries; 

e) o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP), que já existia na Rede antes do “Ler e Escrever” de 2ª série; e 

f) a formação de professores coordenadores e a formação de professores 

nas unidades escolares nos Horário(s) de Trabalho Coletivo (HTPCs) e em 

forma de acompanhamento nas salas de aula realizados pelo professor 

coordenador.  

Todos esses programas articulam-se entre si e contam com o apoio da 

formação do “Letra e Vida”, que formou, praticamente, 100% dos professores. Nos 

locais em que se julga necessário, esta formação  do “Letra e Vida” ainda ocorre. 

Um diferencial do “Ler e Escrever” na SEE é que praticamente 100% dos 

professores foram formados pelo “Letra e Vida”. Segundo afirma Telma Weisz, “São 

mais ou menos 38 mil professores que receberam pelo menos 1 ano de formação no 
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“Letra e Vida”, sem isso como suporte o “Ler e Escrever” não teria sido possível pra se 

pensar num desencadeamento rápido para começar a funcionar desde o primeiro ano” 

(Trecho da palestra de Telma Weisz, 2010 – APÊNDICE 2 – Seção de Apêndices). 

A formação dos formadores do Programa “Ler e Escrever” é supervisionada e 

orientada por Telma Weisz, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 

Humano pela Universidade de São Paulo (1997), “Profesora-investigadora de la 

Maestria da Universidad Nacional de La Plata”  e Consultora da Secretaria de Estado 

da Educação de São Paulo. Weisz acompanha os programas de formação de 

professores alfabetizadores da Rede Estadual de Educação desde a implantação do 

Ciclo Básico até o Programa “Ler e Escrever”.  

Nos encontros semanais de formação dos formadores do Programa “Ler e 

Escrever”, Weisz contribui no aprofundamento teórico do grupo, discute experiências 

vividas nas situações de formação com PC e PCOPs pelos formadores sob forma de 

tematização da prática3 e propõe estratégias metodológicas de formação, situações-

problema para os formadores, utilizando estratégias de formação coerentes com a 

concepção na qual se fundamenta. Para fins de ilustração e memória, no 

APÊNDICE 3 encontram-se imagens de alguns materiais produzidos nos programas 

de formação de professores durante os 26 anos relatados neste capítulo. 

2.3 ANÁLISE DE RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

Há muitas formas de acompanhamento da aprendizagem dos alunos, uma 

delas é o SARESP – um dos projetos da Secretaria Estadual de Educação que 

existe desde 2003. Através deste sistema de avaliação é possível observar os 

avanços dos resultados da aprendizagem dos alunos da SEE. 

Uma análise cuidadosa dos índices de alfabetização deste grupo/série, desde 

a implantação do SARESP, expressa um ganho expressivo na quantidade de 

crianças alfabetizadas na Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo, 

conforme demonstra o Quadro 3, a seguir. A meta de alcance do índice de 100% de 

alfabetização deve ser percorrida pelo conjunto da sociedade brasileira e, 

                                                           
3
 O trabalho de tematização da prática é uma análise que parte de uma prática documentada para 

explicitar as hipóteses didáticas subjacentes. Chamamos este trabalho de tematização da prática 
porque se trata de olhar para a prática de sala de aula como um objeto sobre o qual se pode pensar 
(WEISZ, 1999, p.123). 
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especialmente, pelas redes públicas de educação, no entanto, é necessário 

considerar que nem os países que saboreiam os primeiros lugares nos índices de 

alfabetização atingem 100%. 

Quadro 3 – Avaliação dos índices de alfabetização – SARESP. 

 
ANO  

SARESP 

PERCENTUAL DE ALUNOS 
QUE ESCREVEM 

ALFABETICAMENTE E  
LÊEM COM AUTONOMIA 

PERCENTUAL DE ALUNOS 
QUE NÃO ALCANÇARAM AS 

EXPECTATIVAS DE 
APRENDIZAGEM 

 
AVANÇO EM RELAÇÃO À 
AVALIAÇÃO ANTERIOR 

2003 77,9% 22,1% 17,9% 

2004 81,7% 18,4% 3,7% 

2005 84,5% 15,5% 2,9% 

2006    

2007 87,4% 12,6% 2,9% 

2008 90,2% 9,8% 2,8% 

2009 92,6% 7,4% 2,4% 

Nota: Quadro apresentado em palestra por Telma Weiz (2010). 

Fonte: WEISZ (2010)
4
 – APÊNDICE 2. 

Em Educação um aumento no índice de alfabetização de 2% a 5% ao ano é 

um grande ganho. No Estado de São  Paulo este índice significa um enorme número 

de crianças que deixaram de compor os quadros de analfabetismo e de serem 

taxadas de incompetentes ou incapazes. É uma inversão de ponto de partida e 

modo de olhar. As crianças da escola pública não são doentes e não são 

geneticamente determinadas ao fracasso, elas respondem muito facilmente às boas 

intervenções didáticas. 

Os filhos do analfabetismo são alfabetizáveis; não constituem uma 
população com uma patologia específica que deva ser atendida por 
sistemas especializados de educação; eles têm direito a ser respeitados 
enquanto sujeitos capazes de aprender. (FERREIRO, 1990, p. 3) 

Não é necessário ser especialista em Educação para compreender que 

alfabetizar as crianças no início de sua escolarização é condição para a 

continuidade e avanço na vida escolar, já que compreender o sistema de escrita é 

condição para o acesso aos conhecimentos das diferentes áreas do saber e é, 

sobretudo, condição de acesso aos bens culturais e aos direitos garantidos por lei, 

                                                           
4
 Para a elaboração deste item e inclusão de algumas informações, foi realizado um relato de 

experiência pela Profª Dra. Telma Weisz, que atuou (e ainda atua) nos Programas de Alfabetização e 
Formação de Professores, desde o Ciclo Básico até o Programa Ler e Escrever. A realização deste 
relatório foi necessária, tendo em vista que não existem registros formais sobre a implantação destes 
projetos. A transcrição deste relato encontra-se no APÊNDICE 2 – SEÇÃO DE APÊNDICES. 
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mas não garantidos de fato. 

O Quadro 4 apresenta uma análise dos resultados da 2ª série do Ensino 

Fundamental nos níveis da Escala de Desempenho de Língua Portuguesa – 

SARESP 2009, elaborado pela Secretaria Estadual de Educação.  

Quadro 4 – Distribuição dos alunos da 2ª série do Ensino Fundamental da Rede 

Estadual nos níveis da Escala de Desempenho de Língua Portuguesa – 

SARESP 2009. 

 
NÍVEL 

  
PONTUAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DO NÍVEL 

PERCENTUAL DE ALUNOS 

Rede Estadual 
CEI 

COG 
SP 

Insuficiente 1 0 – 7 
Os alunos escrevem sem correspondência 
sonora. 4,0 3,5 4,2 

 
2 8 – 14 

Os alunos escrevem com correspondência 
sonora ainda não-alfabética. 3,3 2,8 3,6 

 
 

Regular  

 
 

3 

 
 

15 – 43 

Os alunos escrevem com correspondência 
sonora alfabética; produzem texto com 
algumas características da linguagem escrita 
no gênero proposto (conto); e localizam, na 
leitura, informações explícitas contidas no 
texto informativo. 

 
 

25,4 

 
 

22,8 

 
 

26,7 

 

Bom  

 

4 

 

44 

Os alunos escrevem com ortografia regular; 
produzem texto com características da 
linguagem escrita no gênero proposto (conto); 
e lêem com autonomia, fazendo inferências a 
partir do texto informativo. 

 

19,3 

 

18,4 

 

19,7 

 
 
 
Muito bom  

 
 
 
5 

 
 
 

54 

Os alunos escrevem com ortografia regular, 
produzem texto com características da 
linguagem escrita no gênero proposto (conto); 
e produzem texto com algumas características 
da linguagem escrita, a partir da situação de 
leitura autônoma (texto expositivo) com apoio 
de exemplo (resumo). 

 
 
 

34,6 

 
 
 
37,8 

 
 
 
33,1 

 
 

Excelente 

 
 

6 

 
 

69 

Os alunos escrevem com ortografia regular e 
produzem texto com características da 
linguagem escrita, tanto no gênero proposto 
(conto), como em situação de leitura autônoma 
(texto expositivo) com apoio de exemplo 
(resumo). 

 
 

13,3 

 
 

14,8 

 
 

12,6 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
                                                   
    ANALISANDO OS RESULTADOS DA 2ª SÉRIE EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONSTATA-SE QUE: 

 aproximadamente 93% escrevem com correspondência sonora alfabética, produzem texto com algumas características da linguagem escrita e do gênero 
proposto, além de localizarem, na leitura, informações explícitas contidas no texto informativo; 

 67,2% escrevem com ortografia regular e lêem com autonomia, e 13,3% dos alunos situaram-se no nível mais elevado (6), pelo que têm condições de escrever 
com ortografia regular e produzir textos com características da linguagem escrita, tanto no gênero proposto quanto de outro gênero; 

 nas escolas do interior, mais da metade dos alunos se enquadram no padrão “Muito Bom” ou acima, novamente destacando um melho r desempenho destas 
escolas comparadas com as demais da Rede Estadual; 

 7,3% dos alunos se encontram no padrão “Insuficiente” – alunos que escrevem sem correspondência sonora ou com correspondência sonora ainda não-
alfabética – um percentual bastante baixo, que é indicativo de uma boa qualidade de ensino nas escolas que compõem a rede.  

 
    EVOLUÇÃO PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 Em todos os ciclos, observa-se a elevação do indicador de desempenho, comparativamente a 2008.  
 Na comparação entre os resultados do SARESP 2008 e a edição de 2009, o destaque cabe à 4ª série do Ensino Fundamental, que assinala um incremento de 

10 pontos no intervalo de apenas um ano.  
 Os resultados de Língua Portuguesa assinalam uma tendência de elevação dos níveis de proficiência dos alunos em todo o percurso da educação básica. 
 A melhoria vigorosa dos níveis de letramento nas séries iniciais projeta para os anos próximos a manutenção da tendência à elevação do desempenho nas séries 

seguintes.  

Nota: O original encontra-se disponibilizado em: BRASIL. Secretaria Estadual de Educação. Análise dos resultados da 2ª série do Ensino Fundamental nos 
níveis da Escala de Desempenho de Língua Portuguesa – SARESP 2009. Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/>;  
<http://saresp.fde.sp.gov.br/2009/ArquivosPdf/SUMARIO_SARESP%202009_Final_17_06.pdf>; 
<http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaPrograma.aspx?alkfjlklkjaslkA=260&manudjsns=0)>. Acesso: 5 dez. 2011. p. 18. 

Fonte: BRASIL. Secretaria... Análise. (2009); BRASIL. Secretaria... Institucional. (2011). 
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Para melhor compreensão dos resultados de aprendizagem dos alunos e da 

abrangência do Programa “Ler e Escrever” é importante conhecer as características 

da Secretaria Estadual de Educação: 

A Pasta possui a maior rede de ensino do Brasil, com 5,3 mil escolas, 230 
mil professores e mais de quatro milhões de alunos. Até 2011, a SEE 
esteve organizada em sete órgãos centrais e dois órgãos vinculados. Neste 
ano, teve início a reestruturação de sua estrutura básica, que contará agora 
com três órgãos vinculados, sendo eles o Conselho Estadual de Educação 
(CEE), a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e o Comitê 
de Políticas Educacionais, além da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
de Professores – “Paulo Renato Costa Souza” e cinco coordenadorias: de 
Gestão da Educação Básica; de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional; de Infraestrutura e Serviços Escolares; de Gestão de 
Recursos Humanos; de Orçamento e Finanças. O novo modelo foi instituído 
por decreto assinado pelo governador Geraldo Alckmin, publicado no Diário 
Oficial do dia 20 de julho de 2011, e deverá ser implantado até o final deste 
ano. (BRASIL. Secretaria... Institucional, 2011) 

O Programa “Ler e Escrever”, um dos projetos da SEE, abrange todas as 

escolas do Ciclo I, cujos números são apontados no Quadro 5. 

Quadro 5 – Abrangência do Programa “Ler e Escrever” – Programa de Integração 

Estado e Município. 

TOTAL DE 
MUNICÍPIOS 

TOTAL DE UNIDADES 
ESCOLARES (UES) 

TOTAL DE 
PROFESSORES 

TOTAL DE  
ALUNOS 

TOTAL DE  
MATERIAL 

392 2.793 27.122 597.103 1.373.607 

 

 
ABRANGÊNCIA EM 2010 

 1.066 escolas de 1ª a 4ª série do Ciclo I /EF da COGSP, 
com desenvolvimento de todas as ações; e 

 29.000 Classes. 

 
 

FORMAÇÃO 

 48 Núcleos de Formação Continuada:  

 25 Núcleos de formação do Programa na Coordenadoria de 
Ensino da Grande São Paulo - COGSP da SE; e 

 23 Núcleos do Programa na Coordenadoria de Ensino do 
Interior—CEI da SE. 

 
 
 
PARTICIPANTES 

 COGSP: 1.073 PCs, 1.073 Diretores de escola, 506 (96 
diretamente) Supervisores, 113 PCOPS, 18.157 
professores  

 Centros de Educação Infantil (CEI): 776 PCs, 770 Diretores 
de escola, 72 Supervisores, 153 PCOPs, 9.012 professores 
para preparação da implantação do programa. 

PARCERIA MUNICÍPIOS – SEE  367 Coordenadores Pedagógicos. 

 
 
 

BENEFICIÁRIOS 

 Programa Ler e Escreve: 779.286 alunos de 1ª a 4ª série 
do Ciclo I /EF (total geral);  

 COGSP: 529.791 alunos de 1ª a 4ª série do ciclo I /EF; 
10.800 alunos das classes de PIC de 3ª e 4ª séries do ciclo 
I /EF; e 

 Centros de Educação Infantil (CEI): 237.721 alunos de 1ª 
a 4ª série do ciclo I /EF;  

 974 alunos das classes de PIC de 3ª e 4ª séries do ciclo 
I/EF. 

Fonte: Adaptado de  BRASIL. Secretaria... Análise (2009).  
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Com base nos números informados no Quadro 5, que traduzem a 

abrangência  do programa, deve-se considerar: 

a) em função do tamanho da rede em extensão e em número de 

atendimento –  27.793 professores e 597.103 alunos –  não é de se 

esperar que todos os professores, todas as escolas e todas as diretorias 

de ensino tenham se apropriado das concepções subjacentes ao 

Programa “Ler e  Escrever”, nem mesmo dos  programas anteriores, pois 

são, ao menos, 26 anos de história destes programas que têm como 

objetivo criar condições para alfabetizar todas as crianças; e 

b) devido ao tamanho da rede que se apresenta, no mínimo, como a maior 

rede pública da América Latina, bem como as dimensões políticas e, 

principalmente, a característica do processo de aprendizagem do 

professor, não é possível esperar que todos ao mesmo tempo aprendam 

todos os conteúdos envolvidos nestes programas e os transformem em 

prática pedagógica coerente e eficiente. 

É real a existência de práticas pedagógicas que não convergem com a 

concepção que sustenta o Programa “Ler e Escrever” e mesmo os outros que o 

antecederam. Isso pode justificar-se por vários motivos: o tamanho da rede, a 

complexidade dos pressupostos que sustentam tais programas, resistência de 

alguns profissionais, ou a própria característica do processo de aprendizagem dos 

profissionais envolvidos – item que será abordado no próximo capítulo. 

Não são poucos os relatos, bem com os trabalhos de pesquisas como 

monografias, dissertações, entre outros, em que tomam como objeto de análise os 

“problemas” encontrados no cotidiano da rede. Estes problemas existem e podem 

ser analisados sob vários aspectos. 

Contrapontos 

As diferenças conferem riqueza às relações, às aprendizagens e à vida. Não 

há consenso nem mesmo na Medicina, quiçá na alfabetização. O que tem ocorrido é 

que, apesar de complexo, ainda não houve uma teoria sustentada o bastante para 

questionar a teoria do conhecimento que fundamenta os programas de alfabetização 

nestes 26 anos de história. No entanto, ocorrem movimentos teóricos no decorrer 
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deste processo que pretendem questionar a concepção vigente, mas são efêmeros, 

pois não se sustentam enquanto contraponto. Um exemplo é o movimento pelo 

método fônico que tem sido liderado por Cappovilla5. 

Outro contraponto é que no conjunto da própria rede, assim como no interior 

das escolas, existem diferentes posicionamentos em relação ao Programa “Ler e 

Escrever”. Como exemplo é possível analisar o relato da professora Laura (nome 

fictício) apontado na dissertação de mestrado de Caroni (2010): 

Na verdade [...] o que acontece, tendo em vista a proposta que é o programa 
Ler e Escrever da rede estadual [...] Infelizmente, ele não dá conta de todos os 
alunos, existem alunos que não estão prontos, não vão conseguir construir o 
sistema alfabético de escrita através da produção de uma lista [...], da leitura de 
uma parlenda [...], eles costumam ter um trabalho mais centrado em partes 
mínimas, para, talvez [...] conseguirem [...] eles conseguirem ir construindo o 
macro, sendo que o pressuposto do material é outro. Na verdade, o que 
acontece, nós estamos sentindo a necessidade [...] agora veio [...] a de 
Matemática também, de tentar entender um pouco melhor e procurar novas 
metodologias  para  aplicar  e obter o rendimento esperado.  (CARONI, 2010, 
p. 104) 

A professora inicia sua fala com uma crítica ao Programa “Ler e Escrever”, 

dizendo que ele não dá conta de todos os alunos: “Na verdade [...] o que acontece, 

tendo em vista a proposta que é o programa “Ler e Escrever” da rede estadual [...] 

Infelizmente, ele não dá conta de todos os alunos” (CARONI, 2010, p. 104). No 

entanto, continua expressando subliminarmente sua concepção: “Existem alunos 

que não estão prontos”.  Nesta  afirmação ela expressa sua concepção de 

aprendizagem  Apriorista, ou seja,  acredita na bagagem hereditária e supervaloriza 

o sujeito, imprimindo nele a condição para a aprendizagem, ou justificando a não- 

aprendizagem. 

O discurso da professora deixa claro que não compreende a concepção do 

Programa “Ler e Escrever” e nem dos outros programas que ocorreram na Rede 

desde 1984. Esta pode ser a condição de muitos professores da Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo e dos programas de formação de professores alfabetizadores 

propostos. 

 

                                                           
5
 Fernando Cesar Capovilla, PHD em Psicologia pela Temple University of Philadelphia (1989), Livre-

docente da USP. Defensor do método fônico no Brasil, que se pauta em concepção de aprendizagem 
e de alfabetização divergente da concepção construtivista de conhecimento. 



100 

 

Como afirma Caroni (2010): 

A concepção da educadora acerca do processo de aquisição da escrita sugere 
uma associação inapropriada, pois ora diz utilizar o Ler e Escrever – projeto na 
linha construtivista –, e ora faz o discurso em uma concepção empirista. Talvez 
isso ocorra por não ter obtido as orientações necessárias que lhe dê segurança 
para a utilização de uma nova metodologia, solucionando o problema, 
mesclando as concepções. Análise do mestre à luz da metodologia da análise 
de conteúdo, Morin. (CARONI, 2010, p.104) 

Na análise a seguir observam-se as possibilidades de contradições, seja do 

sistema, seja dos programas, seja da ação do professor.  

Na entrevista final, a professora Carmem, para nossa surpresa, salienta o 
avanço da Vitória “de silábico sem valor para silábico-alfabético” e o Alex 
também “melhorou de silábico com valor terminou alfabético”. E a Giovana 
Veloso “também avançou de silábica alfabética para alfabética”. Dos quatro 
citados pela professora como os mais difíceis, apenas o Charles “ficou 
retido por excesso de falta, ele teve 101 faltas, não tem como passar”. 
(CARONI, 2010, p. 104) 

É nesse espaço que o Programa “Ler e Escrever” acredita interferir: 

considerando a complexidade da ação didática, como também a complexidade de 

compreensão das propostas que sustentam o programa. 

No caso desses quatro alunos deu-se o que Morin chama de ecologia da 
ação, ou seja, embora houvesse a expectativa negativa do professor em 
relação ao processo de aquisição da escrita, a ação desses alunos obteve 
efeitos inesperados, contrários à expectativa do professor, em função das 
condições do meio. Percebe-se que nem sempre a expectativa do professor 
se realiza, pois há a interferência de outras condições ambientais. 
(CARONI, 2010, p. 104) 

Apesar da falta de credibilidade do professor na possibilidade da criança 

aprender, apesar da dificuldade em conhecer o processo de aprendizagem da 

criança e apesar das distorções que podem ocorrer nesta compreensão, o Programa 

“Ler e Escrever” garante, consequentemente na prática do professor, algumas 

condições que interferem no ambiente e criam a possibilidade para que as práticas 

sociais de leitura e escrita existam na sala de aula. Estas condições são o acervo 

literário em todas as salas de aulas, assinaturas de gibis e revistas de divulgação 

científica, leitura em voz alta pelo professor e o acompanhamento do avanço da 

aprendizagem dos alunos pelo  PC e pela DE.  

Pode-se inferir, por exemplo e especificamente no caso da professora em 



101 

 

questão, que se não houvesse a cobrança da realização da sondagem das 

hipóteses de escrita das crianças – processo bem descrito por Caroni, 2010 –, ela 

provavelmente nunca chegaria perto desta criança. Portanto, os momentos de 

realização das sondagens para esta criança podem significar os únicos momentos 

de reflexão sobre a escrita (tão necessário para o seu avanço), que foram oferecidos 

intencionalmente pela professora, e de aproximação da professora à criança, que 

provavelmente nunca tivesse a oportunidade de ser tratada como um sujeito que 

pudesse aprender. 

Por essas e tantas outras razões, não se pode esperar que em todas as 

escolas e todas as salas de aula as práticas pedagógicas ocorram da maneira que 

consideramos ideal, estas e muitas distorções ocorrerão; e, por outro lado, não é 

possível descartar seus méritos. Somente na relação com o objeto é que ocorre a 

aprendizagem. Os “erros” representam que há reflexão e avanços conceituais. Outra 

grande questão é a do próprio processo de aprendizagem do professor (que será 

abordado no capítulo seguinte). O relato a seguir demonstra o processo de 

aprendizagem do professor: 

“Ele é alfabético, claro que não é no nível das palavras, porque foi há pouco 
tempo que ele conseguiu memorizar os fonemas e as letras para fazer as 
correspondências possíveis e necessárias”. Demonstra um equívoco 
conceitual quanto à psicogênese da língua escrita, proposta por Ferreiro e 
Teberosky. Segundo as autoras, considera-se a hipótese alfabética quando 
as crianças conhecem as regras do código alfabético, embora possam 
apresentar dificuldades a respeito da ortografia e da separação entre 
palavras. (CARONI, 2010, p. 104, grifo do autor) 

Essa análise torna evidente a necessidade de continuidade de programas do 

tipo e com as características do “Ler e Escrever”, bem como da garantia da 

supervisão como ação de formação. Além disso, é imprescindível, ainda, investir 

mais no acompanhamento da prática do professor, de maneira a fortalecer a 

formação e obter-se uma definição cada vez mais clara da função do professor 

coordenador. Outrossim, a continuidade da formação do diretor no sentido de 

comprometer-se com as práticas de leitura e escrita na escola, através de projetos, 

disponibilização do acervo de leitura e escrita na escola e na comunidade, de 

garantir que o professor coordenador possa exercer de fato sua função de formar o 

professor e de acompanhar a prática deste profissional e a aprendizagem dos 

alunos, é imperativo neste processo. 
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2.4 CRONOLOGIA DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ALFABETIZADORES 

O Quadro 6, a seguir, apresenta uma síntese do breve histórico dos 

programas de formação de professores alfabetizadores ocorridos no período de 

1984 a 2010 em diversas instâncias e instituições de ensino e com foco no Estado 

de São Paulo. 

Quadro 6 – Síntese do histórico dos programas de formação de professores 

alfabetizadores – 1984-2010. 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES: MEC, SME, SEE E ABAPORU 
(SÃO PAULO / BRASIL) 

Ciclo Básico PROFA / Letra e Vida Ler e Escrever 

1984 1998 1993 1997 1999 2001 2002 2002 2003 
2005/ 
Atual 

2007/ 
Atual 

Projeto 

IPÊ 

Por uma 

Alfabetização 

sem fracasso 

Alfabetização: 

Teoria e 

Prática 

 

PCN 

PCN 

em 

Ação 

 

PROFA 

PROFA 

ABAPORU 

 

PROFA 

Letra 

e 

Vida 

Ler e 

Escrever 

Ler e 

Escrever 

SEE SEE SEE MEC MEC MEC Privada SME SEE SME SEE 

Fonte: A autora – Pesquisa Documental e Campo.  

A análise do Quadro 6 e do histórico, ora apresentado, permitem constatar e 

inferir algumas peculiaridades em relação ao desenvolvimento desses programas, a 

partir de alguns focos específicos: 

Evolução/processo 

Por este foco constata-se que os programas, tal qual o conhecimento, 

passaram por processos evolutivos e ajustaram-se às novas construções teóricas, 

às demandas políticas, aos resultados e avaliações. Desde o Ciclo Básico até o “Ler 

e Escrever” o fio condutor destes programas foi a concepção da gênese do 

conhecimento e da psicogênese da língua escrita. Todos os ajustes e mudanças que 

perpassaram estes programas foram no sentido de assimilações teóricas, próprias 

de todo o processo de quem aprende inclusive, das aprendizagens das instituições 

como agências formadoras ou que fomentam a formação e direcionamento dos 

projetos. 
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Conceitual 

A partir de uma perspectiva conceitual é possível observar que, por mais que 

tenham ocorrido mudanças (políticas, programas, material), todos os programas 

oferecidos pelos diferentes órgãos ou instituições fundamentaram-se na concepção 

da construção de conhecimento.  É possível observar mudanças na estrutura dos 

programas de formação, na abrangência, no público alvo e até mesmo nas 

propostas de formação, no entanto, estas diferenças ocorreram como resultado da 

evolução do conhecimento a respeito da alfabetização e da didática e da 

possibilidade que cada grupo ou instituição teve de se apropriar de tais conteúdos e 

realizar os ajustes. 

Político 

É curioso constatar que os diferentes programas de formação de professores 

alfabetizadores pautados na concepção construtivista de conhecimento, 

ocorreram/ocorrem em gestões de diferentes partidos. Este não foi/é um movimento 

tranquilo. Em meio a controvérsias, desentendimentos e até, por que não dizer, 

resistências, não há outra teoria consistente o bastante, para sustentar que uma 

administração coloque-se contra.  É obvio que alguns grupos ou linhas não se 

colocam declaradamente contra por não ser “politicamente correto” e não por 

convicção. Ainda há, na educação pública ações que atendem mais a interesses 

pessoais ou de grupos de interesse do que do coletivo.  

É tempo de se conceber a alfabetização e a Educação em geral como um 

problema da sociedade brasileira. A continuidade de projetos em Educação precisa 

configurar-se como problema social. Não é possível que a cada quatro anos, com a 

mudança de governo, ou até em menos tempo, dentro de uma mesma 

administração, mude-se a linha de trabalho  para atender a vaidades. 

A partir da análise dos dados do SARESP e do estudo de programas de 

alfabetização em vários países é possível verificar que é muito difícil conseguir um 

índice de 100% na taxa de alfabetização, visto que o aumento deste índice ocorre 

em proporções lentas e representa sempre um ganho. Um aumento percentual, por 

exemplo, de 2% ao ano é um resultado muito positivo, pois quando se atinge um 
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índice de 92% para cima, torna-se muito complicado o avanço do mesmo, pois se 

começa então a lidar com as situações nas quais a exclusão social e, 

consequentemente as poucas vivências com práticas sociais de leitura e escrita, 

atingem suas mais graves consequências na vida dos estudantes e reverter este 

quadro é muito complexo.  

No entanto, apesar de toda a complexidade, é possível, por isso, os 

programas voltados à alfabetização têm investido em dois eixos principais: uma 

grande dedicação aos anos iniciais de alfabetização, para garantir a aprendizagem 

dos conteúdos previstos para o ano/série e um árduo trabalho com projetos como o 

Programa Intensivo de Ciclo (PIC) voltado às crianças que não tiveram a 

oportunidade de aprender os conteúdos previstos para o ano/série e que compõem 

o grupo dos alunos que costumam engrossar os índices do fracasso escolar. 

A política de alfabetização deve ter um caráter nacional e contínuo. Não é 

possível que em um país se admita o condicionamento das políticas públicas de 

alfabetização que atendam a interesses ou empatias partidárias. 

Pessoas 

Parece evidente, mas todos os programas que atravessaram estes 26 anos 

de história da alfabetização foram protagonizados por pessoas. Óbvio. Porém, há 

algumas particularidades que merecem destaque. 

Muitas pessoas acompanharam todos os projetos citados neste capítulo, 

como supervisoras, formadoras ou professoras. A identificação com a teoria e a 

prática em alfabetização que fundamenta esses programas incentivou muitos 

profissionais a se agruparem em diferentes situações e acompanharem os 

programas em várias instâncias, circunstâncias e situações. É o caso de Célia 

Prudêncio, Cristiane Pelissari, Elenita Neli Beber, Ione Aparecida Cardoso de 

Almeida, Jane Padula, Mara Povoa, Marta Durante, Miriam Orensztejn, Noemi 

Devai, Regina Célia dos Santos Câmara, Rosa Maria Monsanto, Rosanea Mazzini 

Correa, Telma Weisz, Valquíria Pereira e Yara Miguel. Este grupo é composto por 

pessoas que se envolveram com as discussões sobre alfabetização a partir do Ciclo 

Básico (implantado em 1983), enquanto outras a partir do “Teoria e Prática”, e todas 

vivenciaram o PROFA.  
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Na gestão de alguns programas estiveram presentes: João Cardoso Palma-

Filho, Maria Leila Alves, Marília Claret Geraes Duran e, mais recentemente, Neide 

Nogueira e Sônia de Araujo Jorge na coordenação do Programa “Ler e Escrever”, 

entre outros. Pessoas que, de alguma forma, contribuíram e contribuem com uma 

história impregnada de esperança, justiça e crença de que podemos fazer a 

diferença para um ensino de qualidade. 

De forma geral, as pessoas que protagonizaram/protagonizam esses 

programas são aquelas que atuam como militantes pela causa da alfabetização. 

Uma espécie de envolvimento que ultrapassa a relação estritamente profissional. As 

pessoas vivem a alfabetização. Eu costumo dizer que há uma espécie de 

encantamento. O professor/formador encantado. Acredito que quando um 

profissional se sente potente no seu fazer, acredita que de fato pode conseguir 

resultados positivos com sua atuação profissional ele se torna um “encantado”, pois 

se sentindo potente, percebendo que sua intervenção didática provoca bons 

resultados na aprendizagem, seja das crianças, seja dos educadores em situação de 

formação contínua, o empenho em realizar o trabalho com cada vez maior eficiência, 

torna este profissional um estudioso, pesquisador, responsável. Um...encantado 

Há um aspecto sutil, uma linha tênue, porém, como a teia da aranha, quase 

invisível, é forte. Este fio é a crença de que todos podem aprender e de que todas as 

crianças têm o direito de serem alfabetizadas. 
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3 DO PLANEJAMENTO À PRÁTICA – DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA DE CAMPO 

A título de critério, esta pesquisa foi organizada a partir de uma investigação 

sobre a compreensão de professores alfabetizadores acerca da construção do 

sistema de escrita pelas crianças. O aporte teórico sobre sistema de escrita 

fundamentou-se nas pesquisas de Emilia Ferreiro e Teberosky; em relação à 

formação de professores e formação continuada, pautou-se em Tardif, Lerner e 

Alarcão. 

3.1 CRITÉRIOS PARA COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE PERFIL DOS 
ENTREVISTADOS 

Para a coleta de dados foram aplicados questionários de perfil e realizadas 

entrevistas de aprofundamento com seis professores alfabetizadores e entrevistas 

com sete profissionais envolvidos no Programa “Ler e Escrever”, totalizando 13 

sujeitos, conforme Quadro 7. 

Quadro 7 – Organização para a aplicação de instrumentos de coleta de dados. 

 
No 

PROFISSIONAL ENVOLVIDO NO 
PROGRAMA LER E ESCREVER 

 
INSTITUIÇÃO 

COLETA DE DADOS  

Questionário 

de Perfil 
Entrevista 

1 Técnico da CENP CENP   

1 Coordenadora do Programa CENP   

1 Supervisora Pedagógica  CENP   

1 Formadora CENP   

1 
Professor Coordenador de 
oficina Pedagógica (PCOP) 

Rede Estadual de Ensino de 
São Paulo 

  

1 Professores Coordenadores 
Rede Estadual de Ensino de 
São Paulo 

  

 
1  

Coordenador Pedagógico e 
professor universitário do curso 
de Pedagogia 

Rede Municipal de Ensino de 
São Paulo 

 
 

 

6 Professores alfabetizadores 
Rede Estadual de Ensino de 
São Paulo 

  

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 

Para a realização das entrevistas foram efetuadas algumas visitas à 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), a uma Diretoria de 
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Ensino e a uma escola da Secretaria Estadual de Educação, localizadas em um 

município da Grande São Paulo pertencentes à Coordenadoria de Ensino da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo (COGESP). Nestes espaços foram 

entrevistados o Professor Coordenador de Oficinas Pedagógicas (PCOP), os dois 

Professores Coordenadores (PCs) e os seis Professores Alfabetizadores.  Todos os 

profissionais responderam o Questionário de Perfil (APÊNDICE 4 – Partes A, B e C).   

Para a aplicação dos instrumentos para a coleta de dados, obtivemos a 

aprovação do Comitê de Ética da Universidade Metodista e todos os sujeitos 

envolvidos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, cujo modelo 

é apresentado no APÊNDICE 5, juntamente com a Declaração de Responsabilidade 

da Pesquisadora. 

3.2 INFORMAÇÕES BREVES E GERAIS SOBRE OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS  

Neste subitem são abordadas as principais informações acerca da 

composição e trabalho da Secretaria Estadual de Educação, da Coordenadoria de 

Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), da Diretoria de Ensino e da Escola 

pesquisada. 

A Secretaria Estadual de Educação é composta por 5,3 mil escolas, 230 mil 

professores e mais de quatro milhões de alunos. O Programa “Ler e Escrever” 

abrange grande parte deste imenso público: 2.793 alunos, num total de 27.122 

professores e 597.103 alunos. Produziu 1.373.607 unidades de material para este 

programa, que envolve o Ciclo I, incluindo Guia de Planejamento e Orientação 

Didática para professores e material do aluno (BRASIL. Secretaria... Institucional, 

2011). 

A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) é  um órgão 

central da Secretaria Estadual de Educação, entre outros. É composta por 

profissionais da Rede Estadual de Educação (professores de diferentes áreas de 

conhecimento, PCOPs, diretores), de acordo com a necessidade dos programas e 

projetos. Conforme site da Secretaria Estadual de Educação a CENP tem as 

seguintes atribuições: 

A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas – CENP é um dos 
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órgãos da estrutura básica da Secretaria de Estado da Educação.  
São suas atribuições gerais:  

 Desenvolver estudos e pesquisas objetivando o estabelecimento de 
diretrizes e normas pedagógicas para a rede estadual de ensino. 

 Desenvolver estudos e pesquisas objetivando o estabelecimento de 
diretrizes e normas organizacionais de funcionamento das unidades 
escolares da rede estadual de ensino. 

 Elaborar, orientar, coordenar e acompanhar o Programa de Educação 
Continuada do quadro do magistério. 

 Propor, orientar e acompanhar a avaliação externa do sistema de ensino. 

 Organizar o acervo de documentos e publicações do interesse da 
Secretaria, colocando-os à disposição dos interessados. 

 Desenvolver estudos e pesquisar, diretamente ou por meio de terceiros, 
que visem o aprimoramento do desenvolvimento do ensino. 

 Assessorar o Secretário da Educação no âmbito de suas atribuições. 
(BRASIL. Coordenadoria..., 2011) 

No Programa “Ler e Escrever” a Equipe CENP atua em parceria com as 

formadoras na formação supervisionada, na elaboração de materiais, no estudo e 

acompanhamento do programa. Efetiva o acompanhamento às diretorias de ensino 

e unidades escolares com caráter institucional e de complementação à formação. 

A Diretoria de Ensino, na qual foram realizadas as entrevistas, atende 86 

escolas, 48 de Ciclo I, totalizando 14.264 alunos deste nível de ensino. A Equipe do 

Ciclo I, responsável pela formação e acompanhamento do Programa “Ler e 

Escrever”, é composta por quatro pessoas, cujo tempo de atuação na Rede Estadual 

é de cinco anos em média. A formação inicial da equipe é: Educação Física, 

Pedagogia, Fonoaudiologia e Biologia. Todos cursaram “Letra e Vida”, PROFA e 

outros programas de formação continuada da Rede Estadual de Ensino. Realiza a 

formação de 51 professores coordenadores do Ciclo I e ações de acompanhamento 

na Diretoria de Ensino e nas escolas.  

A formação dos Professores Coordenadores realizados pela equipe do Ciclo I 

ocorrem na Diretoria de Ensino por oito horas semanais e abordam o conteúdo do 

Programa “Ler e Escrever” (Língua Portuguesa, Matemática e Natureza e 

Sociedade). A gestão desta diretoria fica a cargo de um profissional que conhece e 

apóia a concepção do Programa “Ler e Escrever”; acompanha a formação e os 

resultados da aprendizagem dos alunos; conhece todas as escolas e os professores 

coordenadores. 

A Escola que acolheu a pesquisa tem mais de 70 anos, localiza-se em uma 
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cidade da grande São Paulo, é reorganizada para o trabalho com o Ensino 

Fundamental de Ciclo I, trabalha com Ensino Fundamental de oito anos (4ª série) e 

de nove anos do 1º ao 5º ano. É composta por quatro turmas de 1º ano, quatro 

turmas de 2º ano, duas turmas de 3º ano, duas turmas de 4º ano e cinco turmas de 

4ª série, totalizando 20 turmas.  

Nessa escola atuam professores de Ciclo I, professores especialistas 

(professor especialista de Educação Física, professor especialista de Artes) e três 

alunos pesquisadores do Projeto Bolsa Alfabetização. De um total de 20 professores 

em salas regulares, atuam duas Ocupantes de Função Atividade (OFAs), ou seja, 

não-titulares de cargo, uma eventual e as demais, 17, titulares. Os professores 

permanecem na unidade por bastante tempo e o professor com menos tempo, está 

na unidade há cinco anos. A média de permanência dos professores na escola é de 

doze anos. Todas as professoras efetivas (titulares de cargo ou concursadas) 

cursaram o “Letra e Vida” e uma parte cursou, além do “Letra e Vida”, o PROFA. De 

forma geral, todas participam do Programa “Ler e Escrever” através da formação no 

HTPC e outras atividades previstas no programa. 

3.3 AMBIENTAÇÃO DA PESQUISA E INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

A direção, a coordenação e os professores atenderam prontamente à 

solicitação de espaço para a realização das entrevistas. Acolheram atenciosamente 

a pesquisa, contribuíram muito para sua realização e prontificaram-se a ceder todas 

as informações necessárias.  

Através das visitas e solicitações de informações foi possível observar que a 

diretora da unidade tem grande envolvimento com o aspecto pedagógico da escola, 

conhece todos os alunos, participa da formação e do acompanhamento dos 

resultados da aprendizagem e propicia condições para que a professora 

coordenadora realize o trabalho de formação de professores e acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos. 

A professora coordenadora, por sua vez, conhece todos os alunos, todos os 

professores, suas características, seu processo de aprendizagem. Planeja pautas de 

formação para os HTPCs, estuda, busca atualizar-se constantemente. Organiza os 

documentos que auxiliam no acompanhamento da prática pedagógica dos 



110 

 

professores e a aprendizagem dos alunos, como portfólios, rotina semanal dos 

professores, planejamento, mapa de sondagem e produção de texto. Organiza 

devolutivas semanais aos professores sobre a organização das rotinas e das 

atividades realizadas nas salas de aula; acompanha as salas de aula e, até por 

vezes, realiza intervenções com os alunos.  

A análise dos dados da unidade escolar organizados no Quadro 8 demonstra 

os índices de crianças com hipótese alfabética da língua escrita. 

Quadro 8 – Análise dos dados da unidade escolar pesquisada – Base junho-2011. 

TURMA TOTAL DE ALUNOS ALUNOS COM 
HIPÓTESE ALFABÉTICA 

PERCENTUAL DE ALUNOS 
COM HIPÓTESE ALFABÉTICA 

1º Ano 81 12                   15%  

2º Ano 78 65                   83,5% 

3º Ano 38 38                 100% 

4º Ano 94 94                 100% 

5º Ano (4ª série) 104 104                 100% 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo – Dados coletados na Unidade Escolar. 

É possível observar que os índices de aprendizagem das crianças são 

elevados. O percentual de 83,5% alcançado pelas crianças da referida escola que já 

compreenderam o sistema de escrita alfabética apresenta-se como um ganho 

incalculável, principalmente se considerarmos que, há 26 anos, 50% das crianças 

ficavam retidas na passagem da 1ª para a 2ª série (ensino de 8 anos – comparável 

ao 2º ano). Todas as crianças da unidade permanecem na escola por pelo menos 

cinco anos (já que a escola só trabalha com o Ciclo I) e todas saem alfabetizadas. 

Em relação à produção de textos, as sondagens das 4ªs séries realizadas a 

partir de uma reescrita de conto de fada, demonstram que 98,12% dos alunos 

reescrevem o texto garantindo a presença da maioria, mais da metade, ou pelo 

menos a metade, dos acontecimentos narrados. E que 72% dos alunos produz texto 

com características de linguagem escrita, ou com algumas características de 

linguagem escrita, dentro do gênero proposto (conto) e que 23% produziu frases que 

remetem ao conteúdo do conto, mas não chegam a formar um texto. 

É possível avaliar que ainda se faz necessário investir em produção de texto, 
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medida tomada pela SEE, pelas formadoras e pela DE através da análise das 

avaliações, as quais determinaram como foco do trabalho a produção de texto. 

3.4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS REALIZADAS E DOS QUESTIONÁRIOS 
APLICADOS COM PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA LER E 
ESCREVER (COORDENADORA DO PROGRAMA LER E ESCREVER, 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA, TÉCNICO DA CENP, PCOP, PC, CP E 
PROFESSORES ALFABETIZADORES) 

Para a análise dos dados coletados através da aplicação dos questionários e 

entrevistas foi utilizada a Metodologia de Análise de Conteúdo, conforme definição 

de Bardin (1977): 

A Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 
por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo muito 
vasto: as comunicações. (BARDIN, 1977, p. 31) 

Por se tratar de comunicação (entrevistas), os dados para a realização da 

presente pesquisa foram tratados à luz da Análise de Conteúdo que, segundo Bardin 

(1977) consiste em: Organização da Análise, Codificação, Categorização, Inferência 

e Tratamento Informático.  

As entrevistas foram realizadas com profissionais de todas as esferas 

envolvidas na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no Programa “Ler e 

Escrever” – Ciclo I, desde os órgãos centrais, até os professores e uma 

coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São 

Paulo, conforme roteiros específicos apresentados no APÊNDICE 6 – Partes A, B, 

C, D e E. 

A análise das entrevistas foi organizada em dois blocos: no primeiro foram 

analisados os perfis e as entrevistas dos profissionais que atuam fora da sala de 

aula e que são responsáveis – em diferentes papéis e de diferentes formas – pela 

formação e acompanhamento do programa: coordenadora do Programa “Ler e 

Escrever”, supervisora pedagógica, técnico da CENP, PCOP, PC e CP. No segundo 

bloco foram analisados os perfis e as entrevistas dos professores alfabetizadores. A 

transcrição das entrevistas encontra-se no APÊNDICE 7. 

Aos profissionais educadores que atuam no Programa “Ler e Escrever” fora 



112 

 

da sala de aula – coordenadora do Programa “Ler e Escrever”, supervisora 

pedagógica, técnico da CENP, PCOP, PC e CP – foi solicitado fazer um breve relato 

sobre a sua trajetória profissional e identificar quais as situações que mais os 

marcaram, quais as pessoas que consideram que influenciaram sua formação, além 

de apresentar os cursos realizados e outras informações que considerassem 

relevantes, conforme disposto no APÊNDICE 8, correspondente ao Bloco 1 – Parte 

A – Trajetória Profissional. 

Análise da trajetória profissional (APÊNDICE 8) 

A análise do perfil dos profissionais entrevistados permitiu perceber os 

seguintes aspectos: a formação inicial desses profissionais é bem variada. Somente 

um profissional citou o curso de Magistério (ainda no segundo grau ou atual ensino 

médio). Todos os profissionais realizaram curso universitário, porém, estes cursos 

são muito variados: Letras, Pedagogia, Educação Física, Biologia, Medicina (não 

concluído), Química (não concluído).  

A partir das primeiras constatações cabe indagar:  

a) Quem são os formadores de professores que atuam no Programa “Ler e 

Escrever”?  

A função de formador de professores tem uma trajetória peculiar em nosso 
país, que vale à pena analisar, ainda que brevemente. 

Quem são os formadores? São todos os profissionais que desenvolvem 
práticas de formação inicial e continuada de professores: docentes dos 
cursos de habilitação em nível médio ou superior; técnicos das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação, profissionais das equipes técnicas das 
escolas, profissionais de ONGs que desenvolvem programas de formação 
em serviço, tutores dos programas de formação à distância. (BRASIL. MEC, 
2001b, p. 15)  

b) Se não há um curso específico de formação de formadores, como se 

forma este profissional? 

A análise dos relatos dos formadores demonstra que todos os profissionais 

cursaram os cursos: Ciclo Básico, “Letra e Vida”, PROFA e/ou “Ler e Escrever” e 

apontam estes cursos como os que mais influenciaram e os que mais contribuíram 

na atuação em alfabetização. Como afirma a PCOP: “Mas, sem dúvida foi o Letra e 

Vida que me trouxe essa condição de olhar para as questões da alfabetização de 
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uma forma diferente” (PCOP). 

E ainda a PC afirma que tanto o “Letra e Vida” como o Programa “Ler e 

Escrever” auxiliaram na sua atuação e até a ajudou na realização do curso de 

Pedagogia: 

[...] achei que até ele facilitou a Pedagogia, muito do que eu vi no Letra e 
Vida me facilitou. 

Segundo, são essas mesmas formações aqui, com vocês (Formação do Ler 
e Escrever com formadoras da CENP e PCOPs da Oficina Pedagógica) 
aqui que a gente tira as nossas dúvidas, aqui que a gente traz todas as 
nossas angústias, tanto com a formadora, com as outras coordenadoras. 
(PC) 

Os trechos de entrevistas destacados indicam que os cursos de formação 

continuada interferem muito na atuação dos formadores envolvidos no Programa 

“Ler e Escrever”. 

Os professores das escolas de formação inicial, tanto em nível médio como 
superior, são habilitados para ser professores das disciplinas com as quais 
trabalharão. Os demais profissionais, que desenvolvem ações de formação 
em serviço, em geral são habilitados também como professores ou como 
pedagogos. Ou seja, tanto num caso como no outro, o curso de formação 
inicial desses profissionais qualifica-os para o exercício do Magistério e/ou 
da pedagogia, e não para o exercício da função de formador – pois, como 
se sabe, a formação de educadores, como tal, não é objeto de estudo na 
grande maioria das escolas de habilitação de professores e pedagogos. Na 
verdade, não existe em nosso país cursos oficiais de formação inicial de 
formadores, até porque ser formador, hoje, é muito mais uma condição do 
que uma profissão. (BRASIL. MEC, 2001b, p. 15)  

Como aponta o Guia de Orientações Metodológicas Gerais do PROFA, a 

formação do Formador de Educadores, hoje, é construída no “quefazer” pedagógico, 

e é uma condição. Os cursos de habilitação para a docência (universitário) ou 

formação inicial, não prevêem a formação de formadores de educadores. Este saber 

se constrói no fazer, na troca. Como foi apontado nas entrevistas, os cursos de 

formação continuada terminam cumprindo o papel de “habilitação” de formador de 

formadores. Todos os profissionais realizaram os cursos desde o Projeto Ipê ao 

Programa “Ler e Escrever” e apontaram estes cursos como os que mais deram 

condição para atuarem como formadores de educadores. 

Nenhum profissional apontou a formação inicial (curso universitário) como o 

curso que mais influenciou na atuação em alfabetização.  

Entre as principais experiências profissionais foram apontadas as 

participações nos seguintes programas: Ciclo Básico, elaboração dos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (PCN) – MEC, Parâmetros em Ação – MEC, PROFA – SME, 

“Letra e Vida” – SEE, PEC – Formação Universitária – USP (voltado a professores 

do Ciclo I); na SME a atuação como professora e coordenadora pedagógica e 

participação no Núcleo de Ação Educativa (NAE).  

É possível constatar que todos os programas citados nas experiências 

profissionais dos entrevistados estão fundamentados na concepção construtivista de 

conhecimento. E que todos os programas se entrelaçam pela concepção que os 

fundamenta. Todos os profissionais apontaram os cursos de formação continuada 

como o curso que mais auxiliou ou interferiu em sua atuação como formador.  

A análise dos relatos dos entrevistados sobre sua trajetória profissional e 

sobre os cursos de formação que mais influenciaram na atuação do formador de 

educadores aponta que não existe um curso específico para a formação de 

formadores. 

Foi possível constatar, ainda, que todos os formadores atuaram em escola 

pública e se aproximaram dos conhecimentos sobre alfabetização e formação de 

professores na ou a partir da escola pública, incluindo as unidades educacionais e 

os órgãos centrais que dirigem ou coordenam os programas de alfabetização na 

rede pública de educação. Esta modalidade de formação – contínua – aproxima-se 

muito das necessidades dos educadores, como analisa Tardif (2002): 

A formação contínua concentra-se nas necessidades e situações vividas 
pelos práticos e diversifica suas formas: formação através dos pares, 
formação sob medida, no ambiente de trabalho, integrada numa atividade 
de pesquisa colaborativa, etc. (TARDIF, 2002, p. 291) 

O conteúdo dos discursos dos entrevistados coincide com a afirmação de 

Tardif (2002) que aponta que a formação contínua ocorre de maneira diversificada. 

Entre as formas apresentadas, a situação de formação através do pares e no 

ambiente de trabalho, parecem ser as situações que mais formam os formadores de 

educadores do Programa “Ler e Escrever”. 

Da atuação do Técnico da CENP 

Aos profissionais foi indagado qual e como é a atuação do técnico da CENP 

no Programa “Ler e Escrever”, questão que obteve as seguintes respostas: 



115 

 
COORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA “LER E 
ESCREVER” 

Durante quatro anos atuei como Coordenadora Pedagógica, tanto 
junto à equipe de formadoras como junto à gestão do Programa e da 
Secretaria de Educação, na criação do que chamamos “Gestão 
Pedagógica com Foco na Aprendizagem”. 

Meu trabalho foi o de ajudar a pensar e implementar as estratégias 
da política pública de melhoria da qualidade da educação no I Ciclo 
do Ensino Fundamental que teve como seu principal instrumento o 
desenvolvimento deste programa. Durante esse período o Ler e 
Escreveu promoveu, além da formação continuada em serviço de 
coordenadores pedagógicos das escolas e das equipes técnicas das 
diretorias de ensino, a elaboração e distribuição de materiais 
(didáticos e de apoio às tarefas de classe), a criação de acervos 
literários nas salas de aula e um acompanhamento institucional 
apoiando as diretorias no desenvolvimento do programa, orientando 
os gestores regionais na condução das ações para que priorizassem 
a aprendizagem dos alunos nas suas decisões. Tem também uma 
ação voltada para formação inicial – o Projeto Bolsa Alfabetização, 
que dialoga com professores das faculdades que formam 
professores para o Ciclo I (polivalentes) na orientação de Alunos 
Pesquisadores que atuam nas primeiras séries do ciclo. 

Como todas essas ações eram pensadas a partir da perspectiva 
pedagógica, meu trabalho acabava por estar, de alguma forma, 
envolvido em todas elas.  

TÉCNICO DA CENP 

Como técnico CENP do Ciclo I, tenho algumas atribuições voltadas 
para o acompanhamento formativo das ações do Ciclo I efetivadas 
nas Diretorias de Ensino e nas unidades escolares pelos PCOPs, 
supervisores e PCs. Além disso, como o próprio nome CENP nos 
aponta, somos responsáveis pela elaboração das normas 
pedagógicas / cursos que regem o Ciclo I no Estado de São  Paulo. 

Realizamos reuniões de acompanhamento formativo nas DEs e nas 
unidades escolares. Nestes encontros, discutimos/refletimos sobre 
os mapas de sondagem, as ações de recuperação paralela e 
contínua, o uso de instrumentos de acompanhamento às escolas, 
examinamos as pautas de formação dos PCOPs (conteúdos 
tratados, abordagem...), a organização da DE e da UE no 
atendimento aos alunos que não alcançaram as expectativas de 
aprendizagem para o ano-série (com referência à aquisição do 
sistema, à leitura, à produção escrita, ao trabalho com a linguagem 
oral, à Matemática e às demais disciplinas do Ciclo I).  Nesta 
organização, levantamos os cursos que estão sendo oferecidos e a 
adesão (PIC, Matemática, 1º ano, entre outros), as visitas realizadas 
pelos PCOPs às escolas prioritárias (com baixo índice IDESP), os 
critérios de escolha dessas escolas, refletimos sobre as atividades 
oferecidas aos alunos, os registros dos professores, a rotina... 
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FORMADOR DE PROFESSORES COORDENADORES  
 
Formação dos professores coordenadores e acompanhamento. 
Formador de Professores Coordenadores. 

PROFESSOR COORDENADOR DE OFICINA PEDAGÓGICA 
(PCOP) 

Formação dos professores coordenadores e acompanhamento. 
Então eu acho que isso é resultado do trabalho de formação. 

[...] O acompanhamento [...] tendo em vista que pela Secretaria foi 
priorizado o acompanhamento. Então este ano a gente está 
trabalhando com grupos de acompanhamento uma vez por mês aqui 
na diretoria, nesses momentos a gente subdivide os grupos, os 49 
dos 51 professores em subgrupos de atendimento, é e ai a gente se 
organiza no grupo de 12 a 15 coordenadores, entre eu e as demais, 
para fazer um acompanhamento geral da situação das escolas, 
priorizando algumas questões, por exemplo, a questão da rotina do 
professor, da rotina do coordenador, do acompanhamento das salas 
de PIC, do acompanhamento dos dados dos mapas de sondagens, 
da produção de texto e outras questões grupo de apoio, como se a 
gente tivesse, conseguisse fazer um perfil da escola e a partir deste 
acompanhamento a gente sai pra um acompanhamento na unidade.  

Então esses acompanhamentos quando a gente vai já tem um olhar, 
temos essa ficha de acompanhamento construída por nós, e elas 
acabam preenchendo com esses dados, sobre essas questões: 
rotina, o grupo de apoio, reforço, os mapas da classe, então quando 
a gente vai para escola já vai direcionado com olhar, o problema é a 
rotina, então vamos ver como essa rotina está acontecendo na sala 
de aula, ou então os problemas são os grupos de apoio, quando a 
gente faz a visita a gente procura perceber, um aspecto importante é 
a recuperação contínua, que elas tem se apegado bastante... 

Então vamos ver como essa recuperação contínua está 
acontecendo, existe o registro, não existe? Que tipo de atividade está 
sendo proposto? E o que eu tenho observado de interessante nesses 
acompanhamentos nas escolas, é que quando você sai em visita pra 
salas com o coordenador, aí ele dá conta de ver coisas que no 
cotidiano dele, na rotina dele, ele não consegue perceber.  

Porque a própria rotina da escola acaba impedindo também, então é 
essa ida à sala de aula é muito importante como acompanhamento, 
ele consegue olhar para coisas, porque uma coisa é você ir como a 
rotina da escola, você ir passar na sala com certeza eles fazem isso 
duas a três vezes durante o dia, mas, você ir com o olhar 
direcionado, então o que eu quero ver na sala de aula, eu quero 
olhar para a rotina do professor, então eu já olho se a rotina está lá 
no quadro, se a rotina está, eu quero ver se o que está na rotina está 
sendo contemplado na aula, este direcionamento deste olhar pro 
coordenador é importante, ele sabe o que ele tem que ver na sala de 
aula, porque senão fica uma visita onde você olha tudo e não 
enxerga nada, ou enxerga poucas coisas, então esse 
acompanhamento é importante e aí te dá condições, te dá 
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instrumentos para você discutir na formação [...]. 

Esse movimento esse ir e vir, eu acho que tem garantido muitas as 
reflexões aqui no grupo de formação e quando eles voltam pra lá 
também. 

PROFESSOR COORDENADOR (PC) 
 
Eu acho que o professor [...] o princípio é ser mediador, mediador só 
se for de conflitos, porque eu acho que a gente tem a grande função 
dele mesmo hoje é de formação, mas pra você fazer uma formação 
tem que ver o individual de cada professor para você saber que 
estratégias você vai utilizar para que atinja o maior número de 
professores. Então você faz, como a gente fala para eles primeiro 
você tem que saber os conhecimentos prévios dos alunos, saber o 
que eles sabem de conteúdo, a gente faz isso em relação a eles, o 
conhecimento prévio que eles tem o que eles sabem, o que eles 
precisam saber e de que forma a gente vai atingi-los pra depois você 
ir ver na sala o que está acontecendo depois da formação, eu acho 
que essa é a principal função de um professor coordenador. 

Depois tem todo o resto que a gente sabe, solucionar conflitos entre 
alunos, corrigir atividades de professores, voltar, a gente também faz 
recuperação contínua nas nossas formações. Não é? 

A atuação profissional 

A análise das entrevistas aponta que os profissionais que assumem a função 

de formadores de educadores, no Programa “Ler e Escrever”, atuam em diferentes 

níveis dos órgãos institucionais da Secretaria Estadual de Educação e em diferentes 

funções. Esta atuação ocorre em diferentes instâncias e de diferentes formas: 

diretamente na formação de formadores, de formadores de professores 

coordenadores e na formação de professores. Atuam, ainda, em situações de 

acompanhamento e formação propriamente dita. As ações de formação e 

acompanhamento ocorrem por meio de visitas às Diretorias de Ensino, às Unidades 

Educacionais, às Salas de Aula e nos espaços coletivos de formação de professores 

no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). 

Tanto a formação quanto o acompanhamento assumem caráter diferente 

dependendo dos sujeitos, do contexto e dos conteúdos tratados. Atualmente as 

ações de acompanhamento têm, gradativamente, tomado caráter mais formativo do 

que fiscalizador. Acompanhar os resultados de aprendizagem dos alunos, a 

utilização de material dos programas das secretarias, pauta de formação dos 

HTPCs, pautas de formação dos professores coordenadores, etc. é uma forma de 
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complementar as ações de formação propriamente dita e nestas situações são 

abordados conteúdos específicos de língua, aprendizagem e ensino e estratégias 

metodológicas de formação (tema que será abordado a seguir). 

Todavia, desde o início dos anos 90, aproximadamente, a situação muda: 
um número cada vez maior de pesquisadores, sai dos laboratórios, dos 
seus centros de pesquisas e dos seus gabinetes para ir diretamente ao 
ambiente escolar, principalmente às salas de aula, a fim de analisar as 
situações concretas do trabalho docente em interação com os alunos. Nos 
Estados Unidos, calcula-se que existem, atualmente, milhares e milhares de 
pesquisas realizadas em salas de aula. Essas pesquisas produzem 
resultados que podem ser utilizados pelos professores para melhorar suas 
práticas profissionais.  (TARDIF, 2002, p. 290) 

Tardif (2002) discute a saída dos pesquisadores dos seus gabinetes para ir 

diretamente ao espaço escolar. O espaço escolar, as salas de aula, 

especificamente, são espaços de explicitação e promoção de aprendizagens para 

todos os segmentos. Também para a organização de acompanhamento de caráter 

pedagógico interagir com este espaço é fundamental para uma avaliação verossímil 

da ação pedagógica e pode ser realizada de diferentes formas, mas a forma que tem 

se demonstrado mais eficaz é na situação de uma intervenção reflexiva. 

As ações de acompanhamento de todos os segmentos de uma secretaria 

fornecem elementos que podem interferir tanto na formação de todos os segmentos, 

como na decisão por ações institucionais como, elaboração de material, 

periodicidade da formação e até mesmo reflexão sobre as condições profissionais 

dos professores, como a necessidade da ampliação de horário para estudo e a 

definição do papel do professor coordenador e sua valorização profissional. A sala 

de aula é um espaço de aprendizagem para todos os sujeitos que atuam na 

educação e deve ser o ponto de partida para qualquer medida institucional ou 

formativa e até mesmo de pesquisas de caráter científico. 

Conteúdos de formação (APÊNDICE 9) 

Este bloco analisa os conteúdos tratados na formação de alfabetizadores 

pelos profissionais que atuam no Programa “Ler e Escrever” fora da sala de aula, 

bem como realiza a análise e síntese dos conteúdos envolvidos na alfabetização.  

Através da análise das respostas às questões que se referem ao conteúdo 

tratado na formação de educadores (formadores, professores coordenadores, 
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professores), foi possível verificar que todos os profissionais consideram importante 

abordar os seguintes elementos: sistema de escrita, leitura, produção de textos, 

didática, gestão de sala de aula, estratégias metodológicas de formação. 

Cada profissional, a partir de sua função e sua concepção aborda cada 

conteúdo de forma diferente e com maior ou menor intensidade, mas todos abordam 

todos os conteúdos, o que demonstra certa unicidade entre os profissionais e os 

segmentos da Secretaria Estadual de Educação. 

O depoimento da coordenadora do programa deixa bem clara a sua 

perspectiva, a qual expressa seu ponto de vista, porém, dialoga com a concepção 

dos outros profissionais: 

COORDENADORA DO PROGRAMA “LER E ESCREVER”  

Poderíamos pensar em 3 grandes blocos de conteúdo: 

 A leitura e a escrita como conteúdo escolar 

 A didática da leitura e da escrita como conhecimento profissional 
do professor 

 A metodologia de formação: de professores para o ensino da 
Língua Portuguesa no Ciclo I do Ensino Fundamental; de 
coordenadores pedagógicos para a formação e orientação 
pedagógica dos professores, nas escolas 

Enquanto que o profissional que atua como técnico da CENP afirma: “Os 

conteúdos abordados são os relativos às práticas de ensino da língua portuguesa 

(aquisição do sistema, produção textual, leitura e a linguagem oral)”. 

Um PCOP, profissional que atua na formação do PC na Diretoria de Ensino, 

declara: 

PCOP  

Eu priorizo muito em todas as formações, a questão da formação do 
formador, então este é um conteúdo que eu acho que é fundamental 
se discutir, a questão da identidade, questões voltadas mesmo à 
função do PC dentro da escola, este é um conteúdo que permeia 
muito as minhas conversas com as meninas, as coordenadoras, 
então é uma coisa que eu chamo muito a atenção eu digo a elas da 
importância de conhecer a sua própria função, de conhecer até 
legalmente quais são as suas competências dentro da escola, para 
que elas se tornem fortalecidas no sentido de conseguir o seu 
espaço dentro da escola como formadoras e, além disso,  os outros 
conteúdos vêm de acordo com as demandas da diretoria e com as 
demandas da formação que elas me apresentam das necessidades 
do grupo. 
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Por sua vez, a Professora Coordenadora que atua na formação dos 

professores na unidade escolar testemunha: 

PROFESSORA COORDENADORA 

Realizo segmentado, eu acho que esse ano estou conseguindo 
melhorar isso porque os HTPC ficaram um pouco segmentado no 
sentido... se entrava com o um tema ou uma estratégia metodológica 
e depois no outro já tinha outro assunto principal então por isso não 
dava continuidade, eu agora estou tomando esse cuidado para não 
segmentar tanto. Estabelecer prioridade desse conteúdo dentro do 
que eu vejo que está sendo pertinente, que tem defasagem de 
formação, e que isso está resultando no avanço no ensino e 
aprendizagem das crianças, mas eu ainda preciso melhorar isso.   

É possível inferir que os conteúdos tratados são, de certa forma, os mesmos, 

em todos os segmentos e por todos os profissionais. No entanto, cada profissional 

prioriza um determinado foco.  

O discurso da PC, ao primeiro contato, ou em uma primeira leitura, causa 

certo desconforto e gera a sensação de confusão. No entanto, analisando mais 

cuidadosamente, revela muitas questões para se pensar. Primeiro é o discurso que 

está mais próximo do cotidiano dos professores e da sala de aula. É o sujeito que 

mais tem possibilidade de ouvir os professores, conforme assinala Lerner (2002):  

Ainda não sabíamos ouvir os professores da mesma maneira que o 
fazíamos com as crianças, ainda não entendíamos bem o sentido de 
algumas interrogações que eles se colocavam. Como capacitadores, ainda 
não estávamos em condições – por paradoxal que isso possa parecer – de 
compreender totalmente o ponto de vista de nossos alunos, apesar de que 
isso era justamente o que lhes pedíamos que fizessem com os seus. Não 
havíamos descoberto ainda o que tão claramente assinala Brousseau 
(1994) em relação à pesquisa didática, e que nós podemos aplicar – 
parafraseando-o – à capacitação: quando muitos professores apresentam 
os mesmos problemas, o mínimo que tem que fazer o capacitador é se 
perguntar por que os apresentam e tentar entender quais são e em que 
consistem os problemas que estão enfrentando. (LERNER, 2002, p. 104) 

Provavelmente, por ter maior condição de ouvir os professores, o PC tenha 

tanta necessidade de mudar de foco, de tomar decisões sobre quanto aprofundar e 

de quanto abordar a diversidade de conteúdos. 

Por outro lado, o PC é o sujeito que recebe formação da formadora da CENP 

e da PCOP da Diretoria de Ensino. Existe um descompasso entre a quantidade de 

tempo de formação à qual o PC está inserido e a quantidade de tempo que dispõe 

para realizar a formação com os professores. Além disso, é o profissional que 
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termina recebendo a incumbência de encaminhar as demandas da DE e da SEE e 

ainda acompanhar a aprendizagem dos alunos e a dos professores. 

Nesse sentido, apesar de ser o sujeito que tem a maior possibilidade de ouvir 

os professores é um profissional que mais tem oportunidades de perder o foco do 

trabalho. Para garantir este foco, o PC necessita de uma formação bastante 

consolidada que lhe proporcione condição para eleger focos e cuidar para não se 

distanciar de sua principal função: formação de professores.  

Dessa maneira, o trabalho dos outros profissionais, de fato, precisa abordar, 

além de conteúdo da língua (leitura e escrita), didática, conteúdos da formação do 

PC e de suas funções, como explicita a PCOP em seu relato.  

Ouvir os sujeitos envolvidos na formação parece ser sempre uma 

necessidade das ações de formação. Ampliando a reflexão de Lerner (2002), 

Alarcão (2008) afirma:  

O professor não pode agir isoladamente na sua escola. É neste local, o seu 
local de trabalho, que ele, com os outros, seus colegas, constrói a 
profissionalidade docente. Mas se a vida dos professores tem o seu 
contexto próprio, a escola, esta tem de ser organizada de modo a criar 
condições de reflexividade individuais e coletivas. Vou ainda mais longe. A 
escola tem que se pensar a si própria, na sua missão e no modo como se 
organiza para a cumprir. Tem também ela que ser reflexiva. (ALARCÃO, 
2008, p. 64) 

Na função de construir uma escola reflexiva, cabe o papel do professor 

coordenador, tornar as práticas de formação em situações reflexivas, numa escola 

reflexiva. 

3.5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DOS PROFESSORES 

A entrevista dos professores foi dividida em três partes: perfil, análise das 

Questões 2 e 3 e análise de escritas não convencionais pelos professores. 

Perfil dos professores alfabetizadores – A síntese do perfil dos professores 

alfabetizadores que atuam no Programa “Ler e Escrever” é apresentada no 

APÊNDICE 10.  

A análise do questionário de perfil dos educadores mostrou que: 

a) a formação inicial dos professores alfabetizadores é predominantemente 
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o curso de Pedagogia. Algumas realizaram o Magistério, somente uma 

tem pós-graduação. Todas as professoras titulares realizaram o curso 

“Letra e Vida”, uma o “Isto se aprende com o Ciclo Básico” e todas 

frequentam o “Ler e Escrever”.  Já a professora eventual, não realizou 

curso universitário e não participou de nenhum curso de formação 

continuada (a característica de sua função não lhe permite). Agora que 

assumiu uma classe, iniciará a formação em horário coletivo (HTPC), por 

isso começará a formação do “Ler e Escrever”; e 

b) a formação continuada foi indicada como a que determinou ou contribuiu 

para a atuação profissional do professor alfabetizador. 

Em resposta a pergunta  sobre qual o curso que mais influenciou na atuação 

como professor alfabetizador, foi possível observar que a maior parte dos 

professores não reconhece a formação realizada no interior da escola (no HTPC) 

como ação de formação. Somente um dos professores entrevistados citou como 

formação a ações de HTPC. As ações de acompanhamento não são concebidas 

como formação continuada, como afirma o Professor P2: “As formações só são 

feitas aqui na escola”. 

É bastante significativo o fato de somente um professor ter citado 

espontaneamente essas ações como formação. Todos apontam: “Letra e Vida”, 

muitos o PROFA e outros cursos. Em resposta a uma pergunta “dirigida” sobre o 

tema, concordam e reconhecem que estas ações, no interior das escolas, são ações 

de formação.  

Em relação à formação inicial, entre os entrevistados, somente uma 

professora apontou, se não o curso, mas uma professora da universidade como um 

dos “cursos” ou uma das disciplinas (ou pessoa) que favoreceu sua atuação como 

alfabetizadora.  

Angela: Quais os cursos que mais ajudaram na sua prática em 
alfabetização? 

P4: Eu tive uma professora na universidade que me ajudou muito. 
Ela trabalhava com as hipóteses de escrita de Emilia Ferreiro e 
ajudava a analisar as escritas. Foi ótimo. 

Ângela: Está ótimo, P4! Foi você que fez o curso na Universidade de 
XXXXX? 

P4: Fiz 

Angela: Você falou que teve aula com a XXXXX? 
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P4: Tive aula com a XXXX. 

Angela: Aham, você falou da XXXX? 

P4: Tive aula com a XXXX isso ajudou muito no sistema de escrita 

Angela: Aham! 

P4: Agora... trabalhar com a linguagem escrita é isso ai para mim foi 
muito bom para o Ler e Escrever 

Angela: É? 

P4: É o Letra e Vida 

Ângela:Aham! 

Diante da surpresa de ouvir a citação de uma professora da universidade que 

havia contribuído na ação da professora alfabetizadora, foi realizado contato com a 

professora citada na entrevista da P4, a qual  foi localizada, inserida na pesquisa e 

realizou as seguintes declarações: 

CP PMSP E PROFESSORA UNIVERSITÁRIA  
[CITADA PELA PROFESSORA P4] 

Considerando que os principais conteúdos relacionados à 
alfabetização são: didática da alfabetização, estratégias 
metodológicas de formação e sistema de escrita, responda: 

1 – Você realizou ou realiza cursos de formação que abordam esses 
conteúdos? Como você os classifica formação inicial ou formação 
continuada? 

CP - Formação continuada. 

2 - Qual/quais cursos de formação mais contribuíram para a sua 
atuação na formação de professores? 

CP – Mestrado e formação do Ler e Escrever da PMSP. 

3 – E qual/quais contribuíram/contribuem para sua compreensão 
sobre sistema de escrita? 

CP - Formação “Ler e Escrever” e PROFA. 

4 – Quais contribuíram/contribuem para a prática da formação de 
professores alfabetizadores na escola? 

CP – PROFA e “Ler e Escrever”.  

O cruzamento dessas duas entrevistas indicou que as discussões sobre 

didática da alfabetização, estratégias metodológicas de formação e sistema de 

escrita estão chegando gradativamente na universidade, não como um programa da 

universidade, mas como propósito de pessoas (individuais) que encaixam tais 

conteúdos nas “brechas” deixadas pelo currículo. Ao analisar as declarações da CP 
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entrevistada é possível concluir que a formação continuada está interferindo, ainda 

que timidamente, no currículo da formação inicial. Este movimento está ocorrendo 

aleatoriamente, mas indica que as universidades estão se adaptando à demanda 

colocada pelos programas da Rede Pública, ou seja, pela necessidade prática do 

professor alfabetizador. 

É importante destacar que o Projeto Bolsa Alfabetização, também está 

contribuindo para esse movimento curricular das universidades, à medida que os 

alunos pesquisadores levam as demandas formativas aos professores responsáveis 

pelo projeto. Os professores precisam responder a estas demandas e, assim, 

terminam pesquisando. O projeto proporciona formação mais específica a estes 

profissionais como condição para a participação no programa. 

Análise das Questões 2 e 3 (APÊNDICE 11) – Os professores apontam 

como facilidades as seguintes afirmações: “a criança é esperta, aprende”; “as 

crianças aprendem muito rápido”; “aqui o número de aluno é pequeno”; “quando o 

aluno reconhece algumas letras do alfabeto”. 

Os itens abordados pelos professores indicam que eles têm consciência da 

potencialidade das crianças. Sabem que elas aprendem facilmente. 

Como dificuldades citam: “quando vêm alunos de outra escola e vem 

defasados”; “o número elevado de alunos (mas nesta escola o número é pequeno)”; 

“lidar com as diferenças entre os alunos”; “quando a criança vem ‘crua’ demais 

(sabendo menos)” e “falta de apoio das famílias”. 

As declarações sobre as dificuldades encontradas pelos professores abordam 

duas questões:  (1) ensinar quando não se sabe e (2) o aspecto social (como a falta 

de recursos, drogas na família, pobreza). 

Os professores afirmam que é difícil lidar com número grande de alunos, mas 

na escola em que atuam este problema não ocorre. É curioso observar, que há um 

corpus de “argumentos” gerais, uma espécie de “chavões” que justificam a não-

aprendizagem dos alunos. Estes argumentos parecem funcionar como mitos e, 

mesmo não ocorrendo mais (ao menos na unidade em que atuam), os professores 

continuam repetindo o mesmo argumento. Este fato pode indicar o quanto os 

professores não compreendem ou não acreditam na didática. A justificativa para a 

não-aprendizagem está sempre vinculada a questões externas e parece coincidir 

com concepções de aprendizagem fundamentadas no empirismo. Aqui é possível 
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confirmar que na prática dos professores ainda está muito presente a concepção 

abordada no Capítulo 1. 

Conforme Becker (1993): 

Podemos dizer que empiristas são todos aqueles que pensam – não 
necessariamente de forma consciente – que o conhecimento se dá por força 
dos sentidos. Conheço uma cidade porque a vi. Conheço uma música 
porque ouvi. [...] O conhecimento é algo que vem do mundo do objeto (meio 
físico ou social); portanto, o mundo do objeto é determinante do sujeito, e 
não o contrário. (BECKER, 1993, p.14) 

Outra questão que marca os depoimentos dos professores neste item é a 

dificuldade em ensinar quando os alunos não sabem. Parece redundante, mas este 

discurso é recorrente. Para ensinar é necessário que as crianças tenham 

determinados saberes (esperados pelos professores). Porém, quando a criança não 

tem este conjunto de saberes (situação típica do resultado da desigualdade social, 

na qual se encontra a maioria dos alunos de escola pública), o que fazer?  

Ao constatar que as crianças não têm esses saberes esperados é como se 

fosse constatado um “defeito de fábrica”. A escola, organizada a partir da concepção 

empírica do conhecimento e pautada numa postura política da exclusão 

(historicamente somente a burguesia tinha acesso à escola), só se preparou para 

lidar com os alunos que já sabiam. Ora, por séculos a escola praticou a exclusão 

dos que não apresentavam os “mínimos de conhecimentos” esperados. Desta forma 

só se preparou para ensinar aos que já sabiam.  

Ao mudar a característica da escola pública, obrigada a absorver os filhos dos 

operários para garantir mão de obra para o desenvolvimento industrial, cria-se a 

política da retenção. Somente há pouco tempo – a partir da progressão continuada e 

dos ciclos (ainda não compreendida pela maioria dos educadores) – a escola é 

obrigada a conviver com a permanência dos alunos que demoram mais para 

aprender, ou que aprendem de maneira diferente. Ou seja, a escola se vê obrigada 

a conviver com as diferenças sociais dentro dela. Alunos que convivem com práticas 

sociais de leitura, escrita e outros saberes socialmente construídos, em situação de 

uso, e alunos que não têm acesso ao mínimo de conhecimento socialmente 

construído, sua luta, é pela sobrevivência. Neste contexto, a escola só se preparou 

para ensinar a minoria. 

Com a mudança de paradigma, a escola se vê obrigada a buscar recursos 
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para enfrentar tal realidade. O primeiro movimento foi de busca de rede de proteção 

social, que é fundamental. Porém, mais uma vez há um deslocamento na função da 

didática. Por mais que sejam necessários, médicos, neurologistas, psicólogos, etc., 

a responsabilidade pelo ensino e pela aprendizagem está na didática. Como a 

didática pode contribuir para que estes alunos tenham acesso aos saberes que lhes 

foram socialmente cerceados?  

Os programas de formação de professores alfabetizadores têm apontado 

saídas para essas questões, desde o Ciclo Básico e, de forma bem mais 

sistematizada, no PROFA e “Letra e Vida” e, atualmente, no Programa “Ler e 

Escrever”, no entanto, ainda parece ser comum a crença de que a pobreza seja um 

impedimento para a aprendizagem, assim como se crê que questões fisiológicas ou 

genéticas determinem a aprendizagem. Pautam-se neste aspecto na concepção 

maturacionista da aprendizagem. Como foi citado no Capítulo 1: 

Podemos dizer que aprioristas são todos aqueles que pensam que as 
condições de possibilidade do conhecimento são dadas na bagagem 
hereditária: de forma inata ou submetidas ao processo maturacional, mas 
de qualquer forma, predeterminadas ou a priori – isto é, estão dadas como 
condição de possibilidade. (BECKER, 1993, p. 15) 

Essas questões podem determinar o modo e o tempo de aprender, mas não a 

capacidade de aprender. Porém, há indícios de que aos poucos os professores vão, 

gradativamente, compreendendo que essas concepções (empíricas) não se 

sustentam. A prática reflexiva vai aos poucos desvelando as concepções empíricas 

e vai mostrando aos professores o sentido da gênese do conhecimento. Nos 

espaços de reflexão na prática e sobre a prática, tais concepções se autodestroem, 

se é que seja possível realizar esta afirmativa. Há um espaço de contradição nas 

concepções empíricas, as quais contribuem para a fundamentação de concepções 

construtivistas do conhecimento. É possível observar esta contradição na afirmação 

de uma professora entrevistada: 

PROFESSORA P4 

Bom, a dificuldade que cada um dá uma historia, cada aluno tem sua 
vivencia, traz uma bagagem diferente, então a gente... até você 
conciliar tudo, fica bastante difícil e... Facilidade é que a criança é 
esperta (risos) aprendem, a gente só realmente a gente ir pontuando, 
ver que o que cada um precisa mais é ir fazendo então da... 
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Numa perspectiva construtivista, é necessário que o professor reconheça e 

compreenda o processo de aprendizagem de cada aluno e proporcione condições 

para que estes avancem em seu conhecimento, como já foi citado no primeiro 

capítulo: 

A Educação, ao menos nos níveis iniciais, deve proporcionar e favorecer o 
desenvolvimento dessas estruturas. [...] Em resumo, qualquer que seja o 
nível de ensino considerado, a educação deve, em cada momento, levar o 
aluno a um maior grau de desenvolvimento possível; os conteúdos, as 
tarefas, as atividades de aprendizagem, as intervenções do professor e em 
geral, todas as decisões didáticas são valorizadas segundo seu maior ou 
menor grau de adequação para alcançar este objetivo. (COLL, 1992, p. 164) 

O papel do professor é fundamental na aprendizagem das crianças. Ações 

didáticas planejadas a partir do conhecimento dos saberes dos aprendizes são 

eficientes e cumprem o papel de oferecer a elas as condições didáticas, na forma 

que mais se aproximem das práticas sociais: as situações de leitura, escrita e 

comunicação oral, das quais elas foram alijadas. 

Outro aspecto a ser considerado é a concepção política. A influência da 

política neoliberal é tão extremamente danificadora que consegue fazer com que o 

professor (que na maioria das vezes origina-se da mesma classe social que seus 

alunos e que através dela teve oportunidade de ascensão), inconscientemente, não 

consiga vislumbrar nestes alunos a possibilidade de aprender, de avançar.  

Dificuldade em reconhecer que a condição deste aluno não foi escolhida por ele, e 

sim é fruto de uma condição política de exclusão e que por tudo isso, ele (o aluno 

que mais apresenta dificuldade e, às vezes, o que mais apresenta problemas 

disciplinares) é o aluno que mais necessita do profissionalismo do professor e da 

crença de que todos podem aprender. Como afirma Pimenta (2002): 

A educação é um fenômeno complexo, porque histórico. Ou seja, é produto 
do trabalho de seres humanos e, como tal, responde aos desafios que 
diferentes contextos políticos e sociais lhe colocam. A educação retrata e 
reproduz a sociedade, mas também projeta a sociedade que se quer. Por 
isso vincula-se profundamente ao processo civilizatório e humano. 
Enquanto prática histórica tem o desafio de responder às demandas que os 
contextos lhes colocam. (PIMENTA, 2002, p. 38) 

A educação que reproduz a sociedade é a mesma que projeta a sociedade 

que se quer. É neste espaço que a formação deve atuar, o espaço da possibilidade, 

do sonho e da crença de que todos podem aprender: alunos, professores, 

formadores. 



128 

 

Nessa direção, foi possível perceber também um avanço no processo de 

aprendizagem dos professores. Eles já não se apóiam mais numa concepção 

totalmente empírica do conhecimento, mas ainda precisam de intervenções que os 

ajudem a avançar mais em seus saberes e, até mesmo, para reconhecerem a 

importância de sua atuação. O discurso da Professora P4 exemplifica bem esta 

transição.  

A Professora P4 aponta no seu discurso como dificuldade o fato de que cada 

criança tem a sua história e sua vivência e traz uma bagagem; também afirma que é 

difícil conciliar isso, ou seja, as diferenças. No entanto, indica como facilidade o fato 

de que as crianças aprendem rapidamente e que basta o professor ir pontuando o 

que cada um precisa para que ocorra a aprendizagem. Há uma contradição entre o 

que ela afirma ser positivo e negativo. Esta contradição explicita seu processo de 

aprendizagem – as contradições são frutos de sucessivos desequilíbrios (de 

concepções arraigadas) e equilíbrios. Uma situação de formação reflexiva poderia 

ajudar a professora a avançar, ainda mais, na elaboração de sua concepção. 

A análise dos dados das entrevistas indica que a maioria dos professores 

entrevistados considera que sabe analisar hipóteses de escritas de crianças em 

processo de alfabetização, sendo que alguns afirmam ter dúvidas e que recorrem a 

outros para interpretar as escritas “difíceis”. 

Análise de escritas não convencionais pelos professores – Para a 

organização desta parte das entrevistas, foram utilizadas escritas produzidas por 

crianças que ainda não escrevem convencionalmente. 

Fundamentada nas pesquisas de Emilia Ferreiro, sabe-se hoje que antes de 

compreender o sistema de escrita convencional, as crianças (e mesmo os adultos 

não-alfabetizados) elaboram hipóteses sobre como se escreve. Ferreiro descobriu 

estas hipóteses ao investigar o que pensavam sobre como se escreve as crianças 

que ainda não haviam passado pelo processo de alfabetização formal. Descobriu 

que elaboram hipóteses surpreendentemente fantásticas. Ao mudar o foco de como 

se ensina para como se aprende a ler e escrever, foi possível compreender o 

processo de aprendizagem do sistema de escrita. Percebeu que há uma 

regularidade destas hipóteses entre crianças de diferentes localidades e diferentes 

meios sociais. Para saber mais sobre este assunto, ler “Psicogênese da língua 

escrita – Emilia Ferreiro”. 
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Para compreensão da análise das escritas a seguir, é necessário que se 

conheça as hipóteses de escrita. O texto “Como se aprende a ler e escrever ou 

prontidão, um problema mal colocado” apresenta um estudo e análise e exemplos 

do processo de construção de escrita pela criança. Este texto é um fragmento do 

artigo “Como se aprende a ler e escrever ou prontidão, um problema mal colocado”, 

publicado em Ciclo Básico, CENP/Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 

1988, constante na seção Referências (BRASIL... Coletânea de Textos – M1U3T5 – 

Janeiro 2001) e apresentado no ANEXO 5.  
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Análise de escritas com hipóteses não alfabéticas – explicação das 

hipóteses das crianças pela coordenadora (Quadro 9 – Partes I a IV) 

Quadro 9 – Análise de escritas com hipóteses não alfabéticas – Isteffany – Parte I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 

 

Quadro 9 – Análise de escritas com hipóteses não alfabéticas – Vitória – Parte II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITA 1 
ISTEFFANY 

 
Nestes dois primeiros períodos, o escrito não está 

regulado por diferenças ou semelhanças entre os significantes 
sonoros. 

 É a atenção às propriedades sonoras do significante 
que marca o ingresso no terceiro grande período desta evolução. 

 A criança começa por descobrir que as partes da 
escrita (suas letras) podem corresponder a outras tantas partes 
da palavra escrita (suas sílabas).  

Sobre o eixo quantitativo, isto se exprime na 
descoberta de que a quantidade de letras com que se vai 
escrever uma palavra pode ter correspondência com a 
quantidade de partes que se reconhece na emissão oral.  

Essas "partes" da palavra são inicialmente as suas 
sílabas. Inicia-se assim o período silábico, que evolui até chegar 
a uma exigência rigorosa: uma sílaba por letra, sem omitir 
sílabas e sem repetir letras.  

Esta hipótese silábica é da maior importância, por 
duas razões: permite obter um critério geral para regular as 
variações na quantidade de letras que devem ser escritas, e 
centra a atenção da criança nas variações sonoras entre as 
palavras. 

SILÁBICA COM VALOR SONORO. 
 
Usa uma letra para representar cada valor sonoro. 
 

 

 

ESCRITA 2 
VITÓRIA 

 
Busca modos de diferenciação entre uma escrita e a 

seguinte. Para garantir a diferença de interpretação. 
Varia quantidade (número de letras) e qualidade (varia as 

letras). 

Produz marcas gráficas intra e intersilábicas. 

PRESSILÁBICA 
 

Faz uma leitura global e revela exigência de 6, 7 letras 
para escrever, sem preocupação com a correspondência som letra. 
Apenas para escrever PRESUNTO inicia com a letra P e termina com 
a letra O. Esta escrita permite olhar para mortadela -  BAR OHOTO – a 
presença do R de mor (tadela) e do H (ta, ta, que vira H) será 
coincidência? Embora na escrita de Vitória sobressaia a hipótese pré-
silábica, deve-se recomendar que a sondagem seja repetida, pois 
talvez ela saiba mais do que revela nesta escrita. 
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Quadro 9 – Análise de escritas com hipóteses não alfabéticas – João Paulo – Parte III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Análise de escritas com hipóteses não alfabéticas – Andressa – Parte IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo.

ESCRITA 3 
JOÃO PAULO 

 
A hipótese silábica cria suas próprias condições de 

contradição: contradição entre o controle silábico e a quantidade mínima 
de letras que uma escrita deve possuir para ser" interpretável" (por 
exemplo, o monossílabo deveria se escrever com uma única letra, mas 
se coloca uma letra só, o escrito "não se pode ler", ou seja, não é 
interpretável); além disso, contradição entre a interpretação silábica e as 
escritas produzidas pelos adultos (que sempre terão mais letras do que 
as que a hipótese silábica permite antecipar). 

Os conflitos vão desestabilizando progressivamente a 
hipótese silábica, até que a criança tem coragem suficiente para se 
comprometer em um novo processo de construção? 

Avaliei João Paulo como estando na hipótese silábica 
alfabética. 

Ele percebe as nasalizações e as marca com Til em 
mortadela (que as crianças leem e falam “mortandela”. Usa “la” de 
mortadela. 

Em presunto inverte o P e grafa QU e em TO grafa de forma 
invertida TU (UT) – ou seja, já sabe que precisa de mais de uma letra 
para registrar o som final de presunto. 

Em queijo acontece uma situação interessante (seria 
“desordem com pertinência” de que fala a Emília?). Na lista ele grafa QU 
de queijo e depois agrega letras por conta da exigência de quantidade 
mínima. Observe que na frase ele grafa queijo com EU – ou seja, ele 
sabe de todas as letras necessárias para escrever queijo 
alfabeticamente! Com alguma intervenção ele escreveria com facilidade, 
pois demonstra conhecimento. 

Em Pão, novamente percebe a nasalização. Escreve PÃU – 
com o P invertido e depois agrega letras, pois novamente fica inseguro 
diante da necessidade de usar menos letras. 

Se, como sabemos, a criança na hipótese silábica alfabética 
ora usa uma e ora duas letras para grafar a sílaba... João Paulo Parece 
saber exatamente isso. Um professor sabido conseguiria o salto 
necessário na sua hipótese. 

A escrita revela que a criança está em conflito.  Ora 
sua escrita é pré-silábica, ora silábica sem valor sonoro. 
Como usa muitas letras,  quando faz a leitura sobra letras. 

 

 
 

 

ESCRITA 4 
ANDRESSA 

 
Escrita com letras convencionais, mas sem 

diferenciações interfigurais. 
 
OK! 

Utiliza letras do próprio nome para escrever. Não 
diferencia as escritas das palavras ditadas. 

 
 
 
 

 

 

 

PALAVRAS DITADAS NA 

SONDAGEM: 

MORTADELA 

PRESUNTO 

QUEIJO 

PÃO 

O MENINO COMEU QUEIJO  
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Análise de escritas não convencionais – análise dos professores 

(Quadro 10 – Partes I a III)  

Quadro 10 – Análise de escritas não convencionais –  Isteffany – Parte I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10 – Análise de escritas não convencionais –  Isteffany – Parte II.  

PROF. ANÁLISE INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

P 1  Alfabeto móvel, escrita espontânea, escrita 
dirigida, livro de palavras, leitura de historinhas, 
a mesma coisa que a gente faz mesmo. 

P 2 Eu acho que essa criança está numa fase... é silábico com valor. 
Mas aqui na frase... ele esta é pré ele, ele fala assim direto, então ele esta 

em transição entre pré- silábico e silábico não, não pode ser  pré- silábico a frase 
não dá ele falou direto, o menino comeu pão ai a forma que ele falou a frase, ela 
é sim... pré- silábico mais a forma que ele escreveu aqui as palavras ele está 
silábico com valor  mor-ta-de-la. 

 É pre-sun-to ele esta em transição.  
Em transição entre silábico com valor e ainda tem um pouco do pré- 

silábico ele está meio... ele não está... aqui não é a frase. 
Aqui a mesma palavra mortadela, aqui é pressilábico. 
Ele esta em transição porque ele já faz assim e ele já está silábico sem 

valor e ao mesmo tempo pré- silábico porque ele está ainda... ele é ele ainda 
escreve mais palavras do que o necessário, então ele ainda esta no ... eu ainda 
conto como pré- silábico mais eu já sei que ele esta em transição. É assim que 
eu vejo. 

Qualquer um desses, você tem que 
trabalhar as mesmas coisas  e lista de palavras 
o tempo todo sempre do mesmo cam... campo 
semântico. 

Se você trabalhar lista de palavras você 
não consegue se, aquilo que faz sentido para 
ele.  

Se não fizer sentido você pode dar o que 
for que eles não vão aprender nada. 

 

P 3 Ah, está aqui... Essa daqui eu considero como silábica com valor sonoro, 
não vamos lá silábica que vê oh: MORTADELA com valor sonoro, aqui oh na 
vogal e aqui também na consoante, está o T ... já está pondo o TA esquece, aqui 
PRESUNTO terminou com valor sonoro, QUEIJO, PÃO, essa aqui pra mim é com 
valor sonoro está... Escreve aqui.. Valor sonoro. 

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 

 

ESCRITA 1 
ISTEFFANY 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

PALAVRAS DITADAS  
 

MORTADELA 

PRESUNTO 

QUEIJO 

PÃO 

O MENINO COMEU QUEIJO  
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Quadro 10 – Análise de escritas não convencionais –  Isteffany – Parte II-A.  

PROF. ANÁLISE INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

P 4 Aqui quem marcou não colocou o que pediu pra ela escrever . 
Ah, está aqui (tempo) a Stefany ela já é silábica com valor sonoro. 
É silábica com valor sonoro. Mortadela, silábica com valor sonoro 
Na frase, na frase ele já demonstrou assim que ela ainda está insegura... O 

menino comeu queijo, então o jeito dela lê mostrou... e ela pega pelo menos cada 
letra com valor... tem um valor sonoro na silaba  

Avançada, então por exemplo pegaria todas as letras de mortadela e letras 
móveis dariam pra ela e ficaria mostrar a palavra mortadela... ai ela ia ter que se 
virar, ela ia ficar muito confusa por que vai ter mais letras do que ela colocou 

Então ela vai tem que pensar e no caso a gente pode estar ajudando... 
quando perceber muita dificuldade pra que ela não se desespera para que possa 
ta ajudando... mais ela vai perceber que faltam letras. 

Avançada, então por exemplo pegaria 
todas as letras de mortadela e letras móveis 
dariam pra ela e ficaria mostrar a palavra 
mortadela... ai ela ia ter que se virar, ela ia ficar 
muito confusa. 

Por que vai ter mais letras do que ela 
colocou 

Então ela vai tem que pensar e no caso a 
gente pode ta ajudando... quando perceber muita 
dificuldade pra que ela não se desespera para que 
possa ta ajudando... mais ela vai perceber que 
faltam letras.  

P 5 (Risos) presunto... esse aqui é queijo, esse é pão; 
Eu comi pão com queijo... não.. eu.... não, tem eu? 
-não, o menino comeu queijo; 
A sim.. o menino comeu queijo 
...(silencio) 
Eu já acho assim que, ela já sabe coloca algumas consoantes, mor-ta-de-

la, seria um silábico alfabético... já tem som.....(risos)  ela já está indo para um 
silábico alfabético, não sei... 

Eu acho que ela já sabe, por exemplo: mor-ta-de-la, ela já sabe quantas 
partes tem a palavra, ela já sabe introduzir as consoantes, não, algumas 
consoantes, algumas vogais também, como: pre-sun-to, ai esta bem fora, quei-jo, 
ela está em conflito, descobrindo que a vogal não é só o certo, já esta 
introduzindo algumas consoantes... 

(pelo menos no começo, porque muitas vezes até crianças alfabéticas não 
se detém muito nas frases, às vezes por serem muito extensas, não sei... algum 
conflito tem...) 

O medo de querer terminar logo. 

Então continuando a trabalhar com os 
nomes de lista de crianças, lista de animal, lista 
de algum alimento, alfabeto móvel, identificação 
das letras, de algum coleguinha que está mais 
próximo dela, de algum animal, nome da 
professora 

Tarefa de casa com o nome do papai, da 
mamãe, dos irmãos, faz um recorte, então a 
tendência de quando a criança está assim já 
está próxima de ser alfabética, embora a 
criança no começo da frase, não se importa 
muito com a frase, eu pergunto: o que vocês 
iam escrever mesmo? Daí, o menino comeu i 
queijo. 

Então por isso que eles escrevem assim, 
tudo juntinho, eles tem pressa de escrever. 

A gente se detém mais nas palavrinhas, 
acaba ajudando mais a nossa sondagem. 

P 6 Ainda tenho duvida, tenho por que eu ainda recorro a Sandra, por que as vezes 
assim eu analiso do meu modo que eu aprendi, do modo que eu sei. Esse aqui é 
pressilábico.  

Porque ela já não ainda ta conseguindo pressilábico por que ela não tem a sílaba 
ainda formada, nem todos. Eu considero esse ... Nossa então da uma olhada. 

Angela: aqui é o nome dela Steffany aqui mortadela (tempo). 
É o pressilábico. 
Aqui ele já e silábico, silábico com valor porque ele já consegue, ter alguma 

noção, já (tempo) o menino comeu o queijo (risos). 
Não nunca nem peguei mesmo. Por que isso que eu te falo e difícil identificar por 
que eu nunca pego essa fase da... 
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Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 
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Quadro 10 – Análise de escritas não convencionais –  João Paulo – Parte III-A.  

Prof Análise Intervenções Propostas 

P 1 Presunto é o mesmo queijo, pão. O menino comeu queijo. Eu 
acho que ele... O menino comeu... queijo, é eu acho que é silábico. 

Mesmas. Alfabeto móvel, escrita espontânea, escrita 
dirigida, livro de palavras, leitura de historinhas, a mesma 
coisa que a gente faz mesmo. 

P 2  Outros não então por exemplo, essa daqui tem que 
trabalhar o nome ,nome...nome...o nome dela o nome dos 
colegas, pra ela perceber as letras, como utilizá-las e aqueles 
que já percebem por exemplo, a esse daqui que esta em 
transição, é cruzadinha, caça palavras, do jeito que eu falei 
com as letras moveis. João Paulo e qualquer um desses, 
você tem que trabalhar as mesmas  coisas  e lista de palavras 
o tempo todo sempre do mesmo cam...campo semântico. Se 
você trabalhar lista de palavras você não consegue se, aquilo 
que faz sentido para ele. Se não fizer sentido você pode dar o 
que for que eles não vão aprender nada. 

P 3 Não, aqui pra mim está pressilábico. Aqui tem várias letras, ele 
leu assim corridinho, ela colocou, ela deu conta de colocar várias 
letras, mas nenhuma que tenha o valor e a leitura dela foi corrida, ela 
foi com... com como se diz eu esqueci o a qualificação correta, mas 
pra mim é pré-silábico... Tem gente que, que fala MORTANDELA, 
pode ser que aqui MORTÃ...DELA... 

Ele pôs o til aqui porque dá aquele som de Ã e fica TÃ pode ser 
isso, PRESUNTO, PRE o SUN o U  aqui,aqui ele não soube o que 
fazer, ele escreveu mais, mas, leu na pauta oh, e aqui acho que 
sobrou  se tivesse comigo eu perguntaria essas outras letra o que a 
gente faz com ela, se ele leu aqui sobrou aqui, a mesma coisa aqui 
QUEIJO se foi ele que fez, é  escreveu colocou assim,  a esses, 
esses  pauzinhos aqui na hora da leitura então aqui sobrou ele não 
soube fazer com ela e aqui o pão não sei, essa aqui... 

Eu teria dúvida porque por caso dependendo do que ele falou, 
como ele pronuncia MORTÃ, mas mesmo assim olha não dá, talvez 
eu colocaria ele como silábico sem valor, mas, muito então tem 
muitas letras aqui eu acho que eu colocaria silábico sem valor.. 

 

P 4 Poxa (risos) nossa ele esta silábico... ta ele ainda não tem assim um 
valor sonoro, ele até coloca letras a mais que ele ainda não esta seguro, 
que pode ser que é...na hora de ler ele mostra que ta silábico, na hora de 
escrever ele percebe que faltam letras.  

Então precisa realmente a gente ta junto com essa criança 
verificando se ele coloca mais porque ele tem duvida, ou por que ele já ta 
sabendo que precisa de mais letras entendeu? 

Então aqui precisa ter mais algumas coisas do João Paulo pra gente 
ta acompanhando... porque na hora de ler queijo... mas ele pode está 
naquele conflito de achar assim...Oh não é só isso tem mais letras.. mas 
eu não sei qual é (risos). Ai coloca (risos), agora aqui na frase ele foi bem 
silábico mesmo, comeu queijo... queijo ate o ta, ta tendo uma 
correspondência de valor também sonoro.  

Tem que colocar para pensar um pouco, ele ta usando muito (~) 
aqui... mortadela Oh você ta vendo esse O aqui já mostra que ele ta, tem 
uma noção da sonoridade mortadela 

Presunto, se ta vendo Oh que nem aqui Oh ele lê silábico, mas o 
acho que ele ta mais adiantadinho sim ... Pre Sun to 

Aqui é... realmente ele já ta percebendo que ele... é silábico com 
valor mais ele ta percebendo que falta letras. 

Então ele já ta querendo passar pra fase alfabética. 

É bastante, o alfabeto também se possível já que essa 
duvida dele já coloca por exemplo: as letras já com o numero 
certo de letras, letras necessárias para escrever cada palavra e 
mandar ele montar... eu acho que vai ajudar bastante, ele vai tem 
que pensar bem.  
 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 
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Quadro 10 – Análise de escritas não convencionais – João Paulo – Parte III-B. 

PROF ANÁLISE INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

P 5 Nossa, mas esses meninos estão escrevendo coisa?  
Pausa.. (Analisa a escrita). Ah eu acho que ele está sem valor! 

Que ele está diferente da...?  Silêncio. 
Acho que ele está sem valor ainda. Aqui ó. MOR  TA  DE  LA. 

Bem aqui ele MOR TA DE LA (apontando para a escrita do aluno)... 
Pensa... Ele tem valor sabe, mais. Pelo amor de Deus! É uma 
confusão! 

Tem valor, mas sei lá, uma confusão! 
Do jeito que ele leu ele tem. Oh! MOR TA DE LA. Só que ele 

colocou letras que. Que não tem nada ler. Ele soube colocar. 
PRE SUN TO. Ele tem valor sim! Tem.  
Tem sim. A tem valor sim, oh. Ah ele começou a ler, oh. Associa, 

coloca palavra. Ele está em conflito. Põe as letras que vem na cabeça 
pra ele completar a palavra e o outro ele coloca o que vem na cabeça 
aí, pra poder.. Oh 

U MI NI NU CO MEU QUEI JO 
Oh ele tem valor sim. 
Risos. Só que no começo.... Risos. É diferente dela ma ele tem 

sim.  
Pausa... É! 
Ah, aqui, por exemplo, aqui ó. Ele tem conflito, que ele quer 

escrever  QUEIJO, aí, ele nem leu. Não é? 
Ele chega e nem lê. 
Oh. QUEI JO, QUEI JO. (Apontando para a escrita de queijo pela 

criança). Ele identifica aqui, e essas aqui como ele nem assinalou, é 
por que ele acha que a palavra queijo teria que ter mais letras. 

Angela: Ah, então, é isso que você acha que é o conflito? Ele 
acha que tem que ter mais letras.. 

Eu acho. 
Ele vê que sobra. 
Então aqui também, oh. Sabe? Então ele vê que sobra e muitas 

vezes a criança fala: Ah não sei, ou quer apagar. 
Ou quer colocar outra letra para mudar a letra. 
Eu acho que na hora da leitura, ele associando a escrita com a 

leitura ele descobre essas coisa. 
Quando tem letra demais. Ou quando falta alguma, ou poderia ser 

outra. 
Por isso é interessante a leitura. Por que ele tem que ler e tem 

que escrever, porque na hora que ele vai ler que ele vai ver. 
Ou ele quer pegar a borrachinha, ele quer mudar. 
Ou ele fala que está errado. Ou ele fala que tem letra demais, ou 

ele fala que tem letra de menos. Não é? 
Mas é interessante, por que... Que esses conflitos que faz 

crescer, não é? 
Faz ele construir a escrita. Acredito que...  

Eu trabalharia mais como alfabeto. Recorte das letras do 
alfabeto. Escrita do nome de alguns amiguinhos, listas de 
palavrinhas, sabe? Cruzadinha.Caça palavra com banco de 
palavras.  

Neles também, oh. Esse aqui oh, tudo 
Até esqueci de falar. 
Aquelas cruzadinhas e caça-palavras com banco de 

palavras. 
Com número de letras. Muito bom. Muito interessante que 

tem no Ler e Escrever. 
 Naquela que a gente usa. No Ler e Escrever 
Então tem lá. A criança não sabe ler a palavra e não sabe 

por o nome na figura, mas através.. ela vai lá e conta as letrinhas. 
Que tem cinco quadradinhos então tem que ter cinco letrinhas. 
Então eles vão procurando no banco de palavras.  

A PA.., a.. Como que pode ser o nome daquela figura. E aí, 
eles, opa! Esse tem cinco letras, está mais aqui cabe cinco, 
entendeu, aí eles vão ver a primeira. Por exemplo, se for 
MORANGO, MORANGO, eles vão lá. Nossa! Começa coma letra 
M. Então pode ser essa. Ai eles vão pondo. E coloca. 

É uma atividade de leitura... e comparação. 
É uma atividade de leitura que depois vai... E através deste 

banco de palavras ele vai identificando na, na cruzadinha. 
Eu acho muito Fo... Ajudou muito. 
Angela: Você gosta dessa atividade do Ler e Escrever? 

Você acha que ajuda? 
Nossa, ótima, ótima. Trabalhei muito. E os meus já estão 

fazendo textos. 
Mas trabalhei muito, sabe com aquelas atividades. E.. Ai, te 

no começo,eu nem percebi, que... era assim interessante, mas aí 
eles vinham e me contavam.. E contavam os quadrinhos e ia lá 
contava as letrinhas das palavras e iam lá e diziam, Ah essa não 
dá porque tem 7, essa não dá porque tem 4. Aí quando eles 
identificavam aquela que tem cinco aí eles iam ver o que...  Aí  
liam MO RAN GO, MORAN.. Sabe assim? 

Não estou dizendo que morango tem cinco ,mas .. 
É para identificar com o início, então eles também 

identificam com o início da, do nome da figura. 
Ajuda bastante. Ajuda muito,muito,muito. O Ler e Escrever 
É, agente tem sim, sim. Revista. 

 

P 6 Esses aqui são os pressilábicos ... com valor.  

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo 

A análise qualitativa das entrevistas demonstra que os professores (adultos 

em processo de aprendizagem), elaboram algumas hipóteses sobre o objeto (neste 

caso as hipóteses de escrita de crianças em processo de alfabetização): 

A formação do professor é algo que deve ser construído com muita 
paciência, passo a passo. A paciência de um educador que se envolve na 
formação de outro educador é essencial, para que esse outro educador, 
pouco a pouco, vá aprendendo a discutir coletivamente sua própria prática, 
e vá aprendendo a crer em si mesmo como construtor desse processo. 
Construir o educador como responsável por sua própria prática – e, 
portanto, como sujeito – é algo que se dá como um processo histórico, lento 
porém perdurável.  (FERREIRO, 1990, p. 24) 
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Considerar o professor como sujeito da aprendizagem requer uma postura 

investigativa e distanciada de preconceitos, pois tal qual a criança, o professor – 

sujeito adulto – requer do formador um olhar paciente e consciente das 

características do modo de aprender. Ter consciência de que este processo é lento, 

porque histórico, mas perdurável, confere ao formador a esperança “ativa” de que a 

aprendizagem ocorre. A busca da compreensão desta aprendizagem deve ocorrer 

fundamentada numa perspectiva de crença na possibilidade de aprendizagem. 

Diferente de uma intervenção passiva ou descompromissada, a intervenção paciente 

do formador (consciente do processo de aprendizagem historicamente posta) é 

comprometida politicamente com o direito de todos aprenderem: crianças, 

professores, formadores, educadores - enfim.   

Do conjunto da análise das entrevistas dos professores foi possível observar 

alguns aspectos que serão abordados em seguida: os indícios da aprendizagem nas 

possíveis distorções. 

Índices (chavões) que interferem na análise de escritas não 

convencionais – Foi possível inferir que alguns índices interferem na análise que os 

professores realizam das hipóteses de crianças em processo de alfabetização, 

como: a “leitura global” (quando a criança lê sua própria escrita em um bloco 

contínuo e o professor representa esta leitura com uma seta que acompanha todas 

as letras, indicando que a criança não relacionou parte do escrito à parte do falado), 

como por exemplo:   

Quando o professor depara-se com esta indicação, ele, geralmente, tende a 

classificar a hipótese de escrita da criança como hipótese pressilábica. Há indícios 

de que isso ocorra, por uma generalização, por conta dos exemplos que se divulgam 

na busca de caracterizar a hipótese pressilábica da escrita. Uma das características 

que no conjunto de outras pode caracterizar uma escrita na hipótese pressilábica, ao 

ser analisada isoladamente, a tendência é afirmar que se a criança lê “globalmente” 

sua hipótese de escrita é pressilábica, a despeito de outros indícios que sua escrita 

apresenta que contradiz esta premissa. Ao se deparar com escrita com muitas 

letras, a tendência da análise dos professores é classificar a hipótese de escrita dos 

alunos como pressilábica.  

Quando o professor se depara com esta indicação, ele, geralmente, tende a 

 

bxha   (para bexiga) 
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Análise versus intervenções – Ao ser solicitado aos professores que 

indicassem quais intervenções realizariam para ajudar cada criança a avançar, 

observa-se que os professores repetem um rol de atividades, as quais realiza para 

todas as crianças que ainda não construíram a hipótese alfabética da língua escrita. 

A forma que os professores se apropriam das propostas dos programas de formação 

de professores alfabetizadores são muito próximas da forma pela qual as crianças 

se apropriam do conhecimento da língua escrita. 

Os professores elaboram hipóteses ou distorções muito semelhantes e 

recorrentes, e vão avançando à medida que interagem com o objeto de 

conhecimento em situação reflexiva. 

Processo de aprendizagem versus concepções arraigadas – 

Consideradas as características do processo de construção de conhecimento, a 

análise das entrevistas sobre as hipóteses de construção de escrita e sobre as 

intervenções que ajudam os alunos a avançarem de um estado de conhecimento 

para um estado de conhecimento mais complexo, foi possível verificar uma sensível 

relação entre a definição apontada por Bräkling (1997; 2008), citada no Capítulo 2, e 

a forma pela qual o professor se apropria do conhecimento sobre a evolução das 

hipóteses de escrita pela criança. 

O processo de conhecimento não é linear, acontecendo por meio de um 
processo que supõe apropriações de aspectos possíveis de serem 
observados no objeto de conhecimento, nos diferentes momentos; 
(BRÄKLING,1997; 2008, p.1) 

A análise realizada pelos entrevistados indica que representam, de certa 

forma, o movimento de toda a Rede Estadual e Municipal de Educação de São 

Paulo de como os professores se apropriaram dos conteúdos relacionados ao 

processo de compreensão do sistema convencional de escrita. Os professores 

percebem avanços nas hipóteses de escrita das crianças em processo de 

alfabetização, mas se confundem na classificação. 

Todos os anos de proposição da concepção de construção de conhecimento 

fundamentada em Piaget, através das descobertas de Emilia Ferreiro relativas à 

forma de avanço das hipóteses de construção de escrita pelas crianças, acrescidas, 

ainda, dos estudos sobre o avanço da didática da alfabetização formulada por Délia 

Lerner, entre tantos outros autores, os quais fomentados, discutidos e organizados 
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sob a forma de cursos de formação de professores, ou de política pública através de 

todos os programas desenvolvidos – incluindo desde o Projeto Ipê até o Programa 

“Ler e Escrever” – com todas as suas adequações e ajustes, relacionaram-se com o 

processo de construção de conhecimento dos professores. Neste sentido, é possível 

observar, que os professores se apropriaram de aspectos possíveis em cada 

situação, em cada momento. 

a) O sujeito aprende na interação tanto com o objeto de conhecimento, 
quanto com parceiros mais experientes a respeito do que se está 
aprendendo [...]; 

b) Nesse processo de apropriação, é possível que se consiga realizar em 
cooperação tarefas que não seriam possíveis de serem desenvolvidas 
autonomamente num momento atual.  Essa cooperação cria a zona de 
desenvolvimento proximal, por meio da circulação de informações que 
são tanto relevantes para o aprendizado, quanto possíveis de serem 
compreendidas pelo aluno. Nesse processo, instaura-se a possibilidade 
de que esse aluno se aproprie dessas informações, tornando-se 
autônomo, em momentos seguintes, para a realização daquela tarefa, 
por ter, de fato, aprendido o que estava em jogo. (BRÄKLING, 1977, p.1)  

Com a implantação do acompanhamento da sondagem, criou-se um espaço 

coletivo de avaliação da aprendizagem das crianças. Com a “cobrança” da DE e da 

SEE, a avaliação deixa de ser uma situação individual e passa a ser coletiva, tanto a 

análise das escritas, propriamente, como a responsabilidade pelos resultados da 

aprendizagem, gerando a possibilidade de criar momentos de reflexão em 

colaboração dentro das unidades escolares. 

Vinte e seis anos representam pouco tempo, relativamente, se pensarmos em 

quantos anos de uma concepção empírica. São muitos anos de divulgação e de 

aprendizagem sob esta ótica. Portanto, ainda serão necessários muitos anos de 

investimento em formação, para que os professores se apropriem da concepção 

construtivista de conhecimento e possam transformar esta concepção em prática. 

Entretanto, é possível observar que algumas práticas (situações didáticas) 

foram garantidas a partir das formações propostas ao longo dos 26 anos e das 

propostas de materiais como o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 

Professor Alfabetizador do Programa “Ler e Escrever”, que pode iniciar um processo 

rico de reflexão. 

Distorções no processo de aprendizagem dos professores e os 

resultados de aprendizagem das crianças – É comum a utilização do termo 



139 

 

assimilação deformante entre as pessoas que atuam como formadores de 

professores. Termo comum, porém, recebido com muito preconceito e deturpação, 

na verdade, é um termo que soa mal e abre espaços para distorções. Segundo 

Macedo (1995) a assimilação é: 

Deformante porque, nessa situação, a realidade (social, física, etc.) é 
assimilada por analogia, como a criança pode ou deseja. Isto é, os 
significados que ela dá para os conteúdos de suas ações quando joga são 
deformações – maiores ou não – dos significados correspondentes na vida 
social ou física. Graças a isso, pode compreender as coisas afetiva ou 
cognitivamente, segundo os limites de seu raciocínio. As fantasias ou os 
mitos que a criança inventa ou que escuta tantas vezes e que tanto a 
encantam são igualmente expressões dessa assimilação deformante. Têm, 
além disso, uma função explicativa: possibilitam à criança compreender, a 
seu modo, os temas neles presentes. Isso favorece a integração da criança 
a um mundo social cada vez mais complexo. (MACEDO, 1995, p. 4-5) 

Do mesmo modo, o adulto, no caso o professor, elabora assimilações 

deformantes no seu processo de aprendizagem, ou seja, aprende o que pode do 

modo que pode – cognitivamente falando – dos conteúdos tratados na formação, no 

contato com uma proposta de atividade, na compreensão de um conceito.  

Compreender as assimilações deformantes como parte do processo de 

aprendizagem é fundamental para que sejam organizadas situações de formação 

que possibilitem, aos poucos, que avancem na compreensão dos conceitos 

propostos. É na interação com o objeto que se aprende. Não há como evitar que as 

“distorções” ocorram, há que se aproveitar delas, compreendendo-as, para se 

planejar intervenções a partir delas. Na verdade, as distorções ou assimilações 

deformantes fornecem indícios de que a aprendizagem está ocorrendo.  

Em relação ao sistema de escrita, a análise das entrevistas demonstrou que, 

aparentemente, os professores apropriam-se primeiro da linguagem própria do 

discurso construtivista, em seguida, apropriam-se da nomenclatura das hipóteses de 

escrita, mas ainda sem entender o que significa, ou seja, sem compreender a 

gênese do conhecimento. 

Num momento posterior, os professores iniciam a introdução de algumas 

situações didáticas, na forma de réplica de atividades. Em tais situações é permitido 

às crianças interagir com o objeto de conhecimento e expressar suas hipóteses, o 

que permite aos professores entrarem em contato com a construção do 

conhecimento em atos e de forma explícita. Porém, os professores, ainda orientados 

por uma concepção empírica de conhecimento, terminam por entrar também em um 
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processo de construção de seu próprio conhecimento, desequilibrando suas 

hipóteses e realizando assimilações possíveis de acordo com seus conhecimentos 

prévios.   

Se o professor continua nesse processo, replicando atividades, possibilitando 

a expressão da construção de conhecimentos pela criança e refletindo sobre o seu 

próprio conhecimento, ele avança rapidamente de um estado de conhecimento a 

outro e aprimora, tanto seu conhecimento, quanto sua prática pedagógica. Quem 

assume o papel de formador, de dirigente ou de governo, precisa compreender que 

da mesma forma que as crianças, o professor elabora hipóteses, realiza 

assimilações possíveis em cada momento a partir de seu conhecimento prévio, 

aprende num movimento espiral, precisa de constante contato com o objeto de 

conhecimento e de diferentes formas.Tal qual as crianças, necessita de boas 

situações-problema que o possibilite avançar de um estado de conhecimento de 

menor complexidade para outro. 

Cabe ao formador, aos gestores e aos programas considerar esse processo 

de aprendizagem do professor, a fim de compreender que, em situações reflexivas, 

constantemente o professor, ao iniciar o desafio de propor atividades e refletir sobre 

elas, tem maior possibilidade de avançar em sua prática pedagógica e em sua 

concepção. 

Assim, é possível compreender que no “fazer pedagógico” o “erro”, ou 

distorções dos professores, se praticadas em situação de formação contínua e de 

reflexão constante, não causam danos às crianças e, ainda, possibilitam ao 

professor avançar em sua ação e a ajudar e ensinar mais crianças, pois, mais 

danoso que um “erro construtivo” (que ocorra na busca da aprendizagem e de 

constantes reflexões) é compreender a criança a partir de uma concepção empírica, 

que não a considera como sujeito de seu processo de aprendizagem, rotulando-a de 

incompetente, desconsiderando seus saberes e oferecendo-lhes conteúdos aquém 

de sua capacidade cognitiva. 

Os resultados dos 26 anos de história dos programas voltados à formação de 

professores alfabetizadores têm demonstrado que os alunos ganham mais com a 

ação dos professores que tentam melhorar sua prática, ainda que cometam 

distorções (próprias do processo de aprendizagem), do que através daqueles que 

estacionaram em práticas didáticas pouco contextualizadas e que apresentam a 
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língua artificialmente às crianças, apartadas das práticas sociais de leitura e escrita. 

Quando essas tentativas ocorrem dentro de um programa de alfabetização 

como é o caso do Programa “Ler e Escrever”, tais “distorções” são amenizadas ou 

compensadas por duas questões: 

a) o fato de encontrar espaço institucional para discutir as práticas de sala de 

aula possibilita a troca, a discussão, a reflexão sobre os conteúdos 

envolvidos nas atividades propostas. Nos HTPC, ou em grupos de 

professores e até mesmo no café, em bate-papos informais, as discussões 

aparecem. Por ser um programa do governo, é como se os espaços de 

discussões sobre o tema hipótese de escrita, por exemplo, tivessem 

institucionalizados; e 

b) os alunos deixam de ser avaliados exclusivamente pelo professor e 

passam a ter a possibilidade de serem avaliados pelo coletivo. Com isso, a 

responsabilidade pela aprendizagem dos alunos também passa a ser 

compartilhada, inicialmente pela cobrança de entrega dos dados para as 

DEs e SEE, mas, aos poucos, esta situação pode se transformar num 

espaço reflexivo e, assim, chegar, quiçá, à constituição que se espera: 

educadores reflexivos em uma escola reflexiva.  

As condições propostas pelo programa: livro do aluno, acervo literário, 

letras móveis, livro de atividades, etc. terminam promovendo possibilidade 

de discussão, de experimentação, entre outros, o que não significa afirmar 

que o fato do material e das condições existirem, por si, promovam 

discussão, no entanto, sua existência cria mais possibilidade para que isso 

ocorra. 

A análise das sondagens realizadas pelos professores entrevistados 

demonstra uma parte desse processo: 

a) dos seis professores entrevistados, cinco conhecem a nomenclatura das 

hipóteses de escrita elaboradas no processo de alfabetização; 

b) a professora que não sabe a nomenclatura, nem identificar e tão pouco 

tem ideia de como intervir, não é professora titular.  

Trata-se de uma professora eventual (substituta eventual), ou seja, sem 

vínculo; não participa de HTPC, não conhece os programas, não se 

atualiza. É a única que não participou de formação contínua. Este é, 
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certamente, um dos problemas do sistema; 

c) as cinco professoras olham para a escrita como objeto a ser analisado, 

aprendido. Olham com respeito às produções escritas das crianças e 

acreditam na possibilidade de aprendizagem delas. 

d) trata-se de um grupo de professores que se arrisca a analisar as escritas e 

apresenta a postura de querer aprender; 

e) os professores apropriam-se mais rapidamente dos procedimentos 

didáticos do que das concepções. Os procedimentos de certa forma 

funcionam como um andaime – fornecem segurança ou ponto de partida 

para que o professor inicie uma mudança em sua prática. Aos poucos, em 

um processo reflexivo, o professor passa pelo desequilíbrio-assimilação 

que o possibilita elaborar um conceito de complexidade gradativamente 

maior, se aproximando então do conceito tratado;  

f) durante a análise das escritas foi possível observar que a leitura das 

produções escritas das crianças relacionada à palavra convencional 

ajudam as professoras a compreenderem melhor as hipóteses das 

crianças.  

Conforme o professor lê e quanto mais ele lê e volta a ler e relaciona a 

escrita da criança com a palavra ditada, mais ele vai descobrindo a riqueza 

da hipótese apresentada pela criança. Um exemplo de análise de 

sondagem de escrita é apresentado na Figura 1, fornecida pela Professora 

P5, a seguir. 
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Nossa, mas esses meninos estão 
escrevendo coisa. 
[Pausa.. analisa a escrita].  
Ah eu acho que ele tá sem valor! 
Que ele tá diferente da... [Silêncio] 
Acho que ele tá sem valor ainda.  
Aqui ó. MOR  TA  DE  LA 
Bem aqui qui, qui ele 
MOR TA DE LA [apontando para a 
escrita do aluno... pensa...] 
Ele tem valor sabe, mais. Pelo amor de 
Deus! É uma confusão! 
Tem valor, mas sei lá, uma confusão! 
Do jeito que ele leu ele tem. Oh! MOR 
TA DE LA. Só que ele colocou letras 
que... Que não tem nada ler. Ele soube 
colocar. 
PRE SUN TO. Ele tem valor sim!  Tem.  
Tem sim. Tem valor sim, oh. Ah! ele 
começou a ler, oh, associa, coloca 
palavra. Ele tá em conflito. Põe as letras 
que vem na cabeça pra ele completar a 
palavra  e  o outro ele coloca o que vem 

na cabeça aí, pra poder.. Oh! 
U MI NI NU CO MEU QUEI JO 
Oh! ele tem valor sim [Risos].  
Só que no começo.... [Risos]. É diferente 
dela, mas ele tem sim [Pausa] É! 
Ah, aqui, por exemplo, aqui ó. Ele tem 
conflito, que ele quer escrever  QUEIJO, 
aí, ele nem leu. Não é? 
Ele chega e nem lê. 
Oh. QUEI JO, QUEI JO. (Apontando 
para a escrita de queijo pela criança). 
Ele identifica aqui, e essas aqui como 
ele nem assinalou, é por que ele acha 
que a palavra queijo teria que ter mais 
letras. 
Angela: Ah, então, é isso que você acha 
que é o conflito? Ele acha que tem que 
ter mais letras.. 
Eu acho. 
Ele vê que sobra. 
Então aqui também, oh. Sabe? Então ele 
vê  que  sobra e muitas  vezes a criança  
fala: Ah não sei, ou quer apagar. 

Ou quer colocar outra letra para mudar a 
letra. 
Eu acho que na hora da leitura, ele 
associando a escrita com a leitura ele 
descobre essas coisa. 
Quando tem letra demais. Ou quando 
falta alguma, ou poderia ser outra. 
Por isso é interessante a leitura. Por que 
ele tem que ler e tem que escrever, 
porque na hora que ele vai ler que ele 
vai ver. 
Ou ele quer pegar a borrachinha, ele 
quer mudar. 
Ou ele fala que está errado. Ou ele fala 
que tem letra demais, ou ele fala que 
tem letra de menos. Não é? 
Mas é interessante, por que... Que esses 
conflitos que faz crescer, não é? 
Faz ele construir a escrita. Acredito 
que... 
 
PROFESSORA 5 – ANÁLISE DA 
ESCRITA 3 – JOÃO PAULO 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 

Figura 1 – Exemplo de análise de sondagem de escrita 

 

O papel da leitura do professor na interpretação das hipóteses de escrita 

das crianças – A análise das entrevistas e dos procedimentos adotados pelos 

professores para análise das escritas não-convencionais de crianças em processo 

de alfabetização apresentou indícios de que a leitura por eles realizada – das 

escritas não-convencionais produzidas pelas crianças, acompanhadas da leitura das 

palavras ditadas e escritas convencionalmente – favorece a compreensão dos 

professores sobre as escritas produzidas pelas crianças durante a análise das 

sondagens. 

Durante a análise de escritas das crianças os professores realizam 

procedimentos, comportamentos e capacidades de leitura variados como: ler até o
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final, reler procurando índices que o auxiliem na compreensão, ler relacionando com 

o texto ditado, ler considerando o contexto de produção, realizar antecipações e 

seleções.  

A título de melhor esclarecimento, foi possível observar que em todas as 

entrevistas, ao se depararem com as escritas não-alfabéticas, especialmente as do 

João Pedro, os professores realizaram uma primeira leitura e afirmaram sempre que 

a criança construiu uma hipótese aquém da que realmente é, geralmente apontam a 

hipótese pressilábica. Com uma segunda leitura afirmam: “Não, ele sabe mais” 

(PROFESSORA P5). Começam a ler parte a parte e, em seguida, afirmam: “Ele tem 

‘algum’ valor [referindo-se a valor sonoro convencional]” (PROFESSORA P5).  

Ao se deparar com situações nas quais mobilizam estratégias de leitura, 

avançam em suas interpretações sobre as escritas produzidas pelas crianças, a 

exemplo do relato da Professora P5 (Figura 2).  

 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo. 

Figura 2 – Exemplo de análise de sondagem de escrita. 
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(Risos) pre...sun...to... Esse aqui é queijo, esse é pão; 

Eu comi pão com queijo... não.. eu.... não, tem eu? 

-não, o menino comeu queijo; 

A sim.. o menino comeu queijo 

...(silencio) 

Eu já acho assim que, ela já sabe colocar algumas consoantes, mor-ta-de-la, seria um silábico alfabético... já tem 
som.....(risos)  ela já está indo para um silábico alfabético, não sei... 

Eu acho que ela já sabe, por exemplo: mor-ta-de-la, ela já sabe quantas partes tem a palavra, ela já sabe introduzir as 
consoantes, não, algumas consoantes, algumas vogais também, como: pre-sun-to, ai esta bem fora, quei-jo, ela está 
em conflito, descobrindo que a vogal não é só o certo, já esta introduzindo algumas consoantes... 

(pelo menos no começo, porque muitas vezes até crianças alfabéticas não se detém muito nas frases, às vezes por 
serem muito extensas, não sei... algum conflito tem...) 

O medo de querer terminar logo. 
PROFESSORA P5 



145 

 

Como afirma Alarcão (2008), é imprescindível que as situações de formação 

considerem os saberes dos professores e utilizem este conhecimento em situações 

reflexivas que possam possibilitar avanços na concepção dos professores e em sua 

prática.  

As situações de análise de escritas produzidas por crianças que ainda não 

escrevem convencionalmente é uma situação reflexiva, que quando ocorrem com o 

outro (coletivo) ganha um sentido e possibilita avanços.  

Se a capacidade reflexiva é inata no ser humano, ela necessita de 
contextos que favoreçam o seu desenvolvimento, contextos de liberdade e 
responsabilidade. [...] Nestes contextos formativos com base na 
experiência, a expressão e o diálogo assumem um papel de enorme 
relevância. Um triplo diálogo, poderei afirmar. Um diálogo consigo próprio, 
um diálogo com os outros, incluindo os que antes de nós construíram 
conhecimentos que são referência, e o diálogo com a própria situação, 
situação que nos fala, como Schön nos refere na sua linguagem metafórica. 
(ALARCÃO, 2008, p. 45) 

Observa-se que, à medida que a professora lê a escrita da criança 

vinculando-a com a leitura da palavra ditada (convencionalmente), ela vai 

desvendando a escrita da criança. Conforme lê, a professora reconhece os saberes 

da criança expressos em sua escrita.  

A leitura (interpretação) da escrita das crianças é uma situação reflexiva que 

possibilita o triplo diálogo como diz Alarcão (2008):  

a) diálogo consigo próprio – em todo o momento a professora realiza um 

diálogo consigo própria, a interpretação das escritas faz com que ela 

dialogue com seus saberes o tempo todo, e se questiona, se coloca em 

dúvida, se justifica;  

b) estabelece um diálogo com os outros, incluindo os que antes de nós 

construíram conhecimentos que são referência – dialoga com a 

entrevistadora (às vezes sem falar – “Ela pensa isso”, “O que ela acha?”, 

“Eu sei que ela acha assim?”); e 

c) dialoga com Ferreiro, Piaget, suas formadoras; e dialoga com a própria 

situação – a situação de análise de escrita é uma situação-problema 

propriamente dita; ela coloca questões, e a professora dialoga o tempo 

todo com ela.  

A leitura tem importância fundamental na interpretação das hipóteses de 

escrita das crianças. 
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As classificações de hipóteses de escrita mais conhecidas pelos professores 

são aquelas mais “canônicas”, as quais utilizadas pela literatura para ajudar na 

compreensão das hipóteses de escrita produzidas pelas crianças. Por exemplo: 

hipótese de escrita silábica com valor sonoro convencional, na qual geralmente a 

criança usa uma letra para representar cada parte da fala em que as letras 

correspondem ao som convencional das partes da fala. Um exemplo de escrita 

silábica com valor sonoro convencional é a seguinte:  

 

No entanto, ao produzirem as escritas sob suas hipóteses, as crianças, que 

são inteligentíssimas, costumam produzir escritas diferentes dos modelos divulgados 

e do que os professores já se acostumaram a identificar.  

Hoje é sabido que as crianças produzem hipóteses fantásticas sobre a 

escrita, antes de compreender o sistema de escrita convencional. Sabemos que, às 

vezes, usam letras curingas (no começo, ou no meio ou no final das palavras), 

outras se preocupam com a questão de quantas letras usar, por isso 

“complementam” suas escritas com mais letras para atender sua exigência de 

quantidade mínima, etc. Criam hipóteses fantásticas sobre como se escreve. Com 

isso, e porque se acredita na construção de conhecimento, elas produzem escritas 

muito diferentes dos modelos canônicos que se conhece mais comumente. 

Ao se deparar com escritas de crianças com hipóteses não convencionais, 

mas com escrita que não se aproximam de uma “classificação canônica” das 

hipóteses  de  escrita,  os professores  tendem a se assustar  numa primeira leitura e  
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classificar a hipótese de escrita da criança “para baixo”, menos avançado do que é, 

de verdade. 

A análise das entrevistas demonstrou que dois aspectos chamam a atenção 

dos professores e que geralmente servem como critério de classificação: 

a) quantidade de letras – Ao observarem muitas letras a tendência dos 

professores é classificar a hipótese de escrita da criança como 

pressilábica, já que é comumente difundido que quando tem muita letra a 

criança construiu esta hipótese; 

b) seta indicativa para a direita e abaixo da palavra – Ao observarem este 

sinal, os professores tendem a desconsiderar todo o restante das escritas 

das crianças e a classificam como pressilábica. 

 

A seta para a direita costuma ser usada para indicar o sentido da leitura 

realizada pela criança e para indicar que a criança leu sua própria escrita em um 

bloco só. Estes são indícios conhecidos pelos professores como marcas de escrita 

da hipótese pressilábica.  

Há um conjunto de fatores que devem ser considerados ao se interpretar as 

hipóteses de escrita de crianças que não compreenderam o sistema alfabético de 

escrita. As crianças são inteligentes, estão “inter-agindo” com o objeto de 

conhecimento e construindo as suas próprias hipóteses. Não é possível colocar o 

riquíssimo conhecimento sobre a evolução da compreensão pelas crianças sobre o 

funcionamento do sistema de escrita em potinhos e etiquetar todas do mesmo modo. 
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Compreender a psicogênese da língua escrita serve justamente para olhar para a 

produção escrita da criança e perguntar-se: O que ela está pensando? O que ela 

quis dizer? De que forma que ela organiza seu pensamento? 

Indagar sobre as escritas, entender as crianças como pessoas inteligentes, 

seres reflexivos, ajuda a compreender as escritas produzidas por elas, no seu 

esforço de compreender este sistema tão complexo. 

Foi possível observar que os professores entrevistados iniciaram a análise a 

partir de uma primeira leitura, classificando a escrita da criança sempre em hipótese 

abaixo da real. Em uma segunda leitura, espontânea ou solicitada pela 

entrevistadora, eles começam a perceber que a criança “usa” valor sonoro 

convencional”. Geralmente, partem para uma terceira leitura, relacionando parte a 

parte a escrita da criança com a palavra ditada. Neste momento, conseguem 

perceber mais detalhes sobre as hipóteses de escrita das crianças. Começam a 

perceber que a criança não colocou letras aleatoriamente. Começam a relacionar 

parte a parte a relação entre a palavra ditada e o que a criança produziu. 

No relato da Professora P4 há evidências de que a leitura do professor na 

interpretação das escritas das crianças proporciona condições de compreensão das 

hipóteses. À medida que o professor lê (analisando) ele vai percebendo mais 

saberes sobre as hipóteses das crianças. É como se a leitura revelasse os saberes 

das crianças, que parecem estar tão explícitos, mas para o professor, preso em 

concepções empíricas, somente a situação de análise compartilhada, possibilita o 

desnudamento destes saberes aos seus olhos. 

PROFESSORA P4 

Poxa [risos] nossa ele está silábico... ele ainda não tem assim um 
valor sonoro, ele até coloca letras a mais que ele ainda não está 
seguro, que pode ser que é... na hora de ler ele mostra que está 
silábico, na hora de escrever ele percebe que falta letras. 

Então precisa realmente a gente estar junto com essa criança, 
verificando se ele coloca mais por causa que ele tem duvida, ou por 
que ele já está sabendo que precisa de mais letras, entendeu? 

Então aqui precisa ter mais algumas coisas do João Paulo para a 
gente estar acompanhando... porque na hora de ler queijo... queijo 
mais ele pode estar naquele conflito de achar assim...”Oh! não é só 
isso, tem mais letras .. mas eu não sei qual é.” [risos]. 

Ai coloca [risos], agora aqui na frase ele foi bem silábico mesmo...  
comeu queijo... queijo até o “ta” está tendo uma correspondência de 
valor também sonoro.  
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Tem que colocar para pensar um pouco. Ele está usando muito (~) 
aqui... mortadela. Oh! você está vendo esse “O”?  Aqui já mostra que 
ele está, tem uma noção da sonoridade... mortadela... presunto... se 
está vendo... Oh! que nem aqui.. Oh! ele lê silábico, mas eu acho que 
ele esta mais adiantadinho, sim ... “Pre Sun to” Aqui é... realmente 
ele já está percebendo que ele... é silábico com valor, mais ele está 
percebendo que falta letras. Então ele já está querendo passar para 
a fase alfabética.  

Na análise da Professora P4, verifica-se que a mesma começa supondo que 

a hipótese de João Paulo seja silábica, mas afirma que ainda não tem valor sonoro, 

quase classificando sua hipótese como pressilábica. Conforme vai lendo e relendo 

as escritas vai, gradativamente, percebendo o quanto ele sabe sobre a escrita. E 

afirma: “[...] aqui ele foi bem silábico mesmo”; depois percebe “[...] tem valor sonoro”, 

reafirma, em seguida, após mais uma leitura: “[..] é silábico com valor sonoro” e 

conclui: “[...] já está querendo passar para a fase alfabética”. É evidente que há uma 

progressão da possibilidade de compreender a hipótese de escrita elaborada pelas 

crianças, à medida que o professor realiza a leitura. 

Nesse sentido, é possível afirmar que a leitura tem um papel fundamental na 

interpretação pelos professores das hipóteses de escrita das crianças. 

A leitura ajuda os professores a desvendarem os olhos, saírem da análise 

“cega” carregada de “pré-conceitos” e desnudam, paulatinamente, as questões 

implícitas nas escritas das crianças. Percebem que as escritas expressam uma 

atuação de inteligência das crianças, no árduo trabalho de compreensão do sistema 

de escrita.  

É possível supor que uma boa intervenção junto aos professores, em 

situações de análise de escritas não-convencionais de crianças em processo de 

alfabetização, é solicitar a leitura e relacioná-la à palavra ditada. Esta intervenção 

parece contribuir mais na construção deste tipo de conhecimento, do que dizer que a 

análise está certa ou errada. Ou seja, considerar o professor como sujeito de seu 

processo de aprendizagem, entender que as intervenções do formador (seja 

coordenador ou outro parceiro) que propõe situações-problema, que considera a 

interação e que cria oportunidade para o professor pensar são mais eficazes do que 

aquelas que desconsideram o sujeito e partem do princípio de classificar em certo 

ou errado. 

Análise das propostas de intervenções – Nas propostas de intervenções 
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para cada criança, a concepção empírica se explicita mais. É próprio do processo de 

aprender. É possível citar alguns exemplos: 

a) sugerem as mesmas intervenções para todas as crianças em todas as 

hipóteses, como a  Professora P1: “Alfabeto móvel, escrita espontânea, 

escrita dirigida, livro de palavras, leitura de historinhas, a mesma coisa que 

a gente faz mesmo”; ou a Professora P2: “Qualquer um desses, você tem 

que trabalhar as mesmas coisas e lista de palavras o tempo todo sempre 

do mesmo campo semântico. Se você trabalhar lista de palavras você não 

consegue se, aquilo que faz sentido para ele, ele não fizer sentido, você 

pode dar o que for que eles não vão aprender nada”.  

b) indicam atividades sugeridas nos programas de alfabetização pautadas na 

concepção construtivista, especialmente o “Ler e Escrever”, porém, no 

decorrer de suas sugestões de intervenções, terminam abordando práticas 

pautadas na concepção empírica. Colam suas concepções empíricas nas 

atividades propostas. 

PROFESSORA P3 

Então a leitura, a escrita, o trabalho na lousa eu também trabalho 
muito com o ditado recortado, que eu recorto é o trabalho com a 
parlenda ou com as  músicas ou com lista e aí eu escrevo as 
palavras, recorto em silabas e distribuo umas 3, 4, 5 sílabas pra cada 
um, os que estão mais adiantados eu coloco as silabas, ou então as 
vogais, vamos supor, se caso for uma parlenda e  tiver ELE É, então 
o É no caso vai ficar para criança que está mais adiantada, está 
bom? E as sílabas para as que estão no processo ainda, e aí, nesse 
caso, eles são obrigados a olhar o que eles têm na mão, para 
encaixar o que está faltando na palavra... 

PROFESSORA P5 

Então, continuando a trabalhar com os nomes de lista de crianças, 
lista de animal, lista de algum alimento, alfabeto móvel, identificação 
das letras, de algum coleguinha que está mais próximo dela, de 
algum animal, nome da professora. 

Tarefa de casa com o nome do papai, da mamãe, dos irmãos, faz um 
recorte, então a tendência de quando a criança está assim já está 
próxima de ser alfabética, embora a criança no começo da frase não 
se importe muito com a frase, eu pergunto: o que vocês iam escrever 
mesmo? Daí, “o menino comeu i queijo”. 

Então por isso que eles escrevem assim, tudo juntinho, eles tem 
pressa de escrever. 

A gente se detém mais nas palavrinhas, acaba ajudando mais a 
nossa sondagem. 
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c) Uma parte dos professores apresenta intervenções que se apóiam na 

concepção construtivista e propõem atividades que se demonstram como 

boas situações de aprendizagem, pois permitem que as crianças 

coloquem em jogo o que sabem e pensam sobre o conteúdo, apresentam 

desafios possíveis e difíceis, possibilita a interação entre as crianças, etc. 

Uma das professoras sugeriu situação em que as crianças escrevem 

segundo suas hipóteses, propõe que as crianças comparem suas escritas 

e dialoguem sobre ela. Esta pode ser considerada uma das situações 

didáticas que mais ajudam as crianças a avançarem em suas hipóteses. 

PROFESSORA P3 

A lista, a escrita coletiva na lousa, sempre perguntando para ele 
como escreve, e os que já sabem eu peço para eles ficarem em 
silêncio... E os que estão ainda nesse processo é os que eu vou mais 
trabalhar. 

Eu também trago eles na lousa, coloco um de cada lado e eu no 
meio, cada um escreve de um jeito... Aí, depois a gente vai socializar 
na sala, os que já sabem eu peço para ficarem em silêncio, 
geralmente eles acabam não aguentando um ou outro aí, mas dá 
certo, muitas vezes dá certo e então a gente vai trabalho muito isso 
em sala,  assim a escrita coletiva, a leitura, aí vamos acompanhar 
com o dedinho, então depois acha aquela palavra para mim, em 
parlendas ou em músicas que sempre tem... 

A mesma Professora P3 que, na atividade anterior realizou algumas 

intervenções pautadas em uma concepção empírica do conhecimento, não 

promovendo nesta atividade uma abordagem da língua escrita como prática social, 

propõe uma situação em seu discurso na qual as crianças podem refletir sobre o 

objeto de conhecimento, discutir suas hipóteses com os colegas, dialogar e justificar. 

Apesar das contradições próprias do processo de aprendizagem dos 

professores, as crianças respondem às pequenas mudanças dos professores e 

aprendem: 

Basta que o professor se atreva a liberar a escrita dentro da sala de aula 
para que descubra que suas crianças são inteligentes, ativas e criativas, 
também no domínio da língua escrita (e não só quando desenham ou 
jogam). Nesse momento, além de apoio, o professor necessita de 
informações para poder interpretar essas produções e agir em 
conformidade, em lugar de retrair-se como se tratasse de dar às crianças 
mais um momento de recreio. (FERREIRO, 1993, p. 51) 

É possível inferir que o professor não passa da concepção empírica para a 
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construtivista de uma maneira abrupta, definitiva. Esta mudança ocorre de maneira 

processual e evolutiva. Somente situações de formação que acolhem a condição do 

professor como aprendiz e sujeito de seu processo de aprendizagem, podem 

promover situações que favoreçam as reflexões continuamente e, desta forma, 

podem possibilitar a mudança de paradigma na teoria e na prática. No entanto, cabe 

ressaltar que, às menores mudanças dos professores, as crianças respondem 

multiplicativamente em aprendizagem. 

Reflexões das e sobre as distorções no processo de aprendizagem dos 

professores e os resultados da aprendizagem das crianças  em atividades – 

Ferreiro afirma (1993): 

O que sabemos é que os professores que se atrevem a dar a palavra às 
crianças e escutá-las descobrem rapidamente que seu próprio trabalho se 
torna mais interessante (e inclusive mais divertido), embora seja mais difícil 
porque os obriga a pensar. (FERREIRO, 1993, p. 51) 

Mesmo com todas as distorções apontadas, é possível perceber que as ações 

(situações didáticas) sugeridas pela formação, pelo acompanhamento de salas de 

aula e pelo material do Programa “Ler e Escrever” na Rede Estadual estão 

presentes nas escolas. Tais ações muito favorecem a aprendizagem das crianças; 

leitura em voz alta realizada pelo professor de textos literários, contato com bons 

livros, revistas de divulgação científica, histórias em quadrinho e jornais. 

É importante ressaltar, na Unidade Educacional, na qual foi realizada esta 

pesquisa, todas as salas de aula contém acervo literário utilizado na leitura em voz 

alta realizada pelo professor, para empréstimos aos alunos, rodas de leitura. 

Também estão disponíveis histórias em quadrinhos, revistas de divulgação 

científica, jornais diários, letras móveis, entre outros. Desta maneira, todos os alunos 

têm acesso aos materiais, condição que faz muita diferença na sua formação como 

leitor e escritor. 

Todos os professores têm plano de ensino, elaboram rotinas de trabalho 

semanais, realizam sondagem de sistema de escrita e de produção de textos, 

realizam a leitura em voz alta, entre outras atividades. Estas condições, 

acompanhadas pelo professor coordenador e garantidas pelo Programa “Ler e 

Escrever”, têm fundamental importância para a aprendizagem das crianças. 

Mesmo com “distorções”, próprias do processo de aprendizagem dos 
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professores e do professor coordenador, ou da estrutura mesmo dos programas de 

formação de professores alfabetizadores, a aprendizagem das crianças, 

especialmente na escola pesquisada, está garantida, vale lembrar os índices de 

aprendizagem dos alunos: 15% (1º ano), 83,5% (2º ano) e 100% (3º, 4º e 5º anos), 

informados no Quadro 8, anteriormente apresentado.  

A continuidade de programa e aprimoramento das situações de 

acompanhamento são condições para o aperfeiçoamento das práticas em sala de 

aula. Este aspecto da formação (o acompanhamento), ainda não foi assimilado 

pelos PCs da rede, há que se investir no acompanhamento, visitas de observação 

de salas de aula e devolutivas aos professores como meio de melhorar ainda mais a 

aprendizagem dos professores.  

A pesquisa concluída recentemente pela Fundação Victor Civita6 aborda bem 

a questão da função do CP ou PC e critica os papéis assumidos por estes 

profissionais, ou a eles delegado, que os distanciam da formação de professores:  

Embora, com frequência, o Coordenador Pedagógico seja posto, na escola, 
como “tomador de conta dos professores”, ou como “testa de ferro” das 
autoridades de diferentes órgãos do sistema, outra é nossa compreensão, 
dado que “ele tem uma função mediadora, no sentido de revelar/desvelar os 
significados das propostas curriculares, para que os professores elaborem 
seus próprios sentidos” (ALMEIDA; PLACCO, 2009, p. 4). Ele não pode 
perder de vista qual é seu papel na formação do aluno, no coletivo da 
escola, revendo suas práticas e construindo outras ou reafirmando as que 
se revelam promissoras e significativas para aqueles alunos, aquela escola, 
aquele momento histórico. (FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011, p. 6-7)  

A pesquisa continua discorrendo sobre o papel do coordenador pedagógico 

ou professor coordenador e sua principal função de formação de professores: 

Entendemos, assim, que compete ao Coordenador Pedagógico: articular o 
coletivo da escola, considerando as especificidades do contexto e as 
possibilidades reais de desenvolvimento de seus processos; formar os 
professores, no aprofundamento em sua área específica e em 
conhecimentos da área pedagógica, de modo que realize sua prática em 
consonância com os objetivos da escola e esses conhecimentos; 
transformar a realidade, por meio de um processo reflexivo que questiona 
as ações e suas possibilidades de mudança, e do papel/compromisso de 
cada profissional com a melhoria da Educação escolar. (FUNDAÇÃO 
VICTOR CIVITA, 2011, p.  6-7) 

Ainda são necessários muitos investimentos em situações que auxiliem os 

                                                           
6
 A pesquisa foi encomendada pela Fundação Victor Civita à Fundação Carlos Chagas e contou com 

a colaboração de Vera M. N. S. Placco. 
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professores coordenadores a terem clareza sobre seu papel para que possam 

priorizar, no seu fazer, ações de fato pedagógicas e formativas com visitas em salas 

de aula, com planejamento antecipado junto ao professor, ciência do professor sobre 

os aspectos que serão observados pelo PC e devolutiva – prática formativa que 

mais tem possibilidade de ajudar o professor a avançar. 

É possível inferir, através da análise das entrevistas, que as “assimilações 

deformantes” fazem parte do processo de aprendizagem e, se ocorrem, é porque 

está ocorrendo a aprendizagem. Cabe aos formadores de professores considerarem 

este aspecto e organizar a formação de modo a transformar as “distorções” em 

aprendizagens, através de intervenções que considerem o professor como um 

adulto, potencialmente um aprendiz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É primordial retomar os objetivos iniciais da presente pesquisa: compreender 

o processo de aprendizagem do professor alfabetizador, concebendo a 

aprendizagem como um processo que se dá na relação entre o sujeito e o objeto de 

aprendizagem, em seu percurso.  

A dissertação orientou-se pela concepção construtivista de aprendizagem, 

buscando um paralelo entre o avanço do conhecimento – a partir da premissa da 

gênese do conhecimento – e o avanço das situações didáticas voltadas à criança.  

Apesar de algumas distorções percebidas nas análises dos dados, é possível 

afirmar que, no que se refere à criança, já se construiu uma prática fundamentada 

na concepção construtivista, ainda que com algumas distorções. No entanto, quando 

o assunto é o professor – adulto em processo de aprendizagem – a situação se 

torna mais complexa. É difícil olhar o adulto como sujeito do processo de aprender. 

Na primeira etapa do trabalho foi elaborada uma revisão bibliográfica sobre as 

concepções que fundamentam os Programas de Formação de Professores 

Alfabetizadores e um histórico sobre estes programas que ocorreram no período de 

1983 a 2009 (Capítulos 1 e 2). 

Na segunda etapa, Capítulo 3, foi realizada a aplicação de questionários de 

perfil de educadores envolvidos nos programas de formação de professores 

alfabetizadores e entrevistas, com a utilização da Metodologia de Análise de 

Conteúdo para a compreensão dos dados coletados. 

Ao final do processo cabem algumas considerações, que longe de serem 

definitivas, apontam algumas reflexões possíveis para o contexto e o momento, que 

podem contribuir para suscitar reflexões, provocar análises e ponderações a partir 

de um modo possível de olhar para as questões da aprendizagem do professor 

alfabetizador. 

Da primeira etapa, revisão bibliográfica sobre as concepções e o histórico dos 

programas de formação de alfabetizadores, foi possível elaborar algumas reflexões, 

as quais foram divididas em cinco eixos lógicos: marco, coerência, processo, política 

e  formação de professores. 
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Do marco – É possível inferir, ou até constatar, que o Ciclo Básico, apesar de 

todas as polêmicas, de todos os seus problemas, de ter sido implantado em um 

contexto complexo e através de um decreto, foi um marco na história da educação e, 

especialmente, da alfabetização do país. 

Da coerência – Desde a implantação do Ciclo Básico, todos os programas de 

alfabetização no ensino fundamental e de formação de professores alfabetizadores 

foram fundamentados na concepção de construção de conhecimento. Esta 

unanimidade sobre a concepção de conhecimento confere uma coerência entre as 

diferentes propostas, a despeito de governos e representações partidárias. O único 

movimento que apresentou uma efêmera proposta que se dizia contrária à tendência 

foi o do método fônico, que não se contrapôs à concepção de construção de 

conhecimento, porém, também não se sustentou teoricamente contrapondo-se às 

descobertas de Emilia Ferreiro e, sem sustentação, esvaiu-se. 

Do processo – Uma análise cuidadosa de todos os programas indica que 

houve um crescimento qualitativo na organização didática desses programas e das 

propostas de alfabetização a partir da concepção construtivista de conhecimento e 

das descobertas sobre a psicogênese da língua escrita. Desde o Ciclo Básico até o 

Programa “Ler e Escrever” houve transformações gradativas e qualitativas da 

elaboração de material para professor e para alunos, do acervo literário e outros 

materiais; das propostas de formação dos profissionais envolvidos na alfabetização; 

das estratégias metodológicas de formação; da abrangência dos programas, do 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos e da implantação do programa. 

A partir da aplicação dos questionários de perfil do educador, das entrevistas 

e análise de conteúdo foi possível realizar algumas inferências que se traduzirão nas 

considerações que seguem.  

Da política – A Educação é um ato político e, como tal, não é neutra. A opção 

por uma forma, por um método, por uma concepção está intrinsecamente vinculada 

a um posicionamento político. 

[...] É ainda a clareza política, em face da realidade e da própria educação, 
clareza associada à permanente vigilância  No sentido da preservação da 
coerência entre a nossa prática e o projeto da nova sociedade, que nos faz 
evitar o risco de reduzir a organização curricular a um conjunto de 
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procedimentos técnicos de caráter neutro. A organização do conteúdo 
programático na educação, seja ela primária, secundária, universitária ou se 
dê ao nível de uma campanha de alfabetização de adultos, é um ato 
eminentemente político, como política é a atitude que assumimos nas 
escolhas das próprias técnicas e dos métodos para concretizar aquela 
tarefa. O caráter político de tal “quefazer” independe da consciência que 
tenhamos dele ou não. O saber como delimitar o que conhecer não pode 
estar separado do para que conhecer como das demais implicações deste 
ato, a que me referi. Não há por isso mesmo, especialistas neutros, 
“proprietários” de técnicas também neutras, no campo da organização 
curricular ou noutro qualquer. Não há metodologistas neutros para ensinar 
como ensinar neutramente história ou geografia, língua nacional ou 
matemática. (FREIRE, 1978, p. 122)  

Apesar de parecer ingênuo ou neutro, os pressupostos de uma concepção de 

alfabetização explicitam uma concepção política. Ao se realizar uma opção de uma 

proposta de alfabetização fundamentada pela concepção de construção de 

conhecimento, faz-se uma opção política. Tal opção não se resume na troca de 

cartilha por textos reais, ou no uso de famílias silábicas por listas de nomes.  

As propostas de alfabetização, pautadas pelos conhecimentos de Piaget e 

Emilia Ferreiro, são resultados da opção pela crença nos “Filhos do analfabetismo”, 

opção em dar a voz às crianças desprovidas do contato com a cultura e a arte. É 

crença de que os desprovidos de condições básicas (que lhes foram saqueadas pela 

política neoliberal) podem escrever sua história.  

Quando Ferreiro (1983) muda o foco do olhar de como se ensina para como 

se aprende a ler e escrever, pretende provocar uma mudança conceitual. Trata-se 

de uma mudança conceitual comprometida com a igualdade de direito ao poder que 

o acesso à língua escrita representa: 

Particularmente em nossos países empobrecidos, e especialmente nos 
setores mais pobres de nossos países, os objetivos da alfabetização devem 
ser mais ambiciosos. Se as crianças crescem em comunidades iletradas e a 
escola não as introduz na linguagem escrita (em toda a sua complexidade), 
talvez cheguem a atingir esses “mínimos de alfabetização”, que lhes 
permitem seguir instruções escritas e aumentar sua produtividade em uma 
fábrica, contudo não teremos formação de cidadãos para este presente nem 
para o futuro próximo. (FERREIRO, 1993, p. 53-54) 

Ao optar por esta concepção de alfabetização, opta-se pela formação do 

cidadão, pelo direito que todas as crianças têm, independente de raça ou condição 

social, de se alfabetizarem. 

Da formação de professores – Conhecer o processo de aprendizagem dos 

professores possibilita aos formadores e às instituições responsáveis por sua 
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formação a necessidade de considerar este processo, a fim de planejar e propor 

ações de formação coerentes com seu processo de aprendizagem e com a 

concepção de ensino e aprendizagem que fundamenta os programas desde o Ciclo 

Básico até Programa “Ler e Escrever”. As ideias de Ferreiro (1993) explicitam bem a 

necessidade desta coerência: 

O que acontece se incluirmos as crianças como agentes capacitadores do 
professor? A capacitação é geralmente vista como um ato vertical, onde 
alguém mais competente transmite informações a outros. Em muitos casos, 
e pela urgência em transmitir em pouco tempo informação a muitas 
pessoas, o conteúdo da capacitação acaba sendo desvirtuado pela maneira 
como se desenvolve a própria capacitação. Por exemplo, é contraditório 
transmitir aos professores informações sobre a necessidade de organizar o 
trabalho da sala de aula em grupos, evitando disposição espacial que 
corresponde a um teatro com um ator e muitos espectadores, numa 
situação de capacitação que está produzindo aquilo que se critica. É difícil 
que os professores deixem que seus alunos façam perguntas, quando eles 
próprios, nas sessões de capacitação, se vêm inibidos a duvidar, a 
questionar e a perguntar. É difícil que estimulem a criatividade das crianças 
se eles próprios deixaram de sê-lo, e na capacitação somente se lhes 
solicita aceitação (por razões de obediência institucional ou de autoridade 
intelectual). (FERREIRO, 1993, p. 50-51) 

As situações criadas pelas discussões, pela formação contínua e pelo 

material do Programa “Ler e Escrever” implicam em considerar as crianças como 

sujeitos de seu processo de aprendizagem, e como afirma Ferreiro (1993), sujeitos 

da aprendizagem dos professores. À medida que as situações didáticas possibilitam 

que as crianças explicitem sua forma de pensar, os professores, necessariamente 

têm concretamente, objeto de reflexão.  

A análise dos dados coletados nas entrevistas evidenciou que os professores 

alfabetizadores, na sua maioria, aprendem os conteúdos necessários para sua 

atuação didática, em situações de formação continuada no bojo de programas de 

formação contínua oferecidos por instituições públicas de ensino, como Ciclo Básico, 

PROFA, “Letra e Vida” e Programa “Ler e Escrever”. 

Também foi evidenciado que não há cursos de habilitação para formadores 

de professores. Estes profissionais, geralmente, têm a habilitação inicial para atuar 

em uma determinada disciplina e aprendem o ofício de formador na interação com 

seus pares.  

Reflexões possíveis – A análise das entrevistas e questionários de perfil, 

entrelaçada com o histórico dos programas de alfabetização, bem como a reflexão 
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sobre as concepções que fundamentam os programas, possibilitou algumas 

reflexões que não têm a pretensão de serem inéditas ou definitivas, mas um olhar 

possível que contribua com a formação de professores alfabetizadores. 

Diante do exposto, considero fundamental que as secretarias e órgãos 

públicos responsáveis pela coordenação de programas de alfabetização priorizem a 

manutenção de programas de formação de professores alfabetizadores, preocupem-

se com a coerência e permanência da concepção de construção de conhecimento, 

bem como com a coerência e permanência da concepção de alfabetização. A 

manutenção dos programas de alfabetização deve envolver, é importante destacar, 

todos os setores e níveis dentro da escala da secretaria – desde secretário, 

dirigente, supervisores de ensino, diretores, PCOPs, PCs, Professores e família.  

Penso, ainda, que se deva cuidar da organização e manutenção de uma 

equipe de formadores, a qual se constitua por incansáveis estudiosos e 

pesquisadores, equipe que conheça a teoria e a prática, que tenha vivenciado o 

cotidiano da escola, que saiba o que é ser professor e o que é ser professor 

coordenador ou coordenador pedagógico. O aumento do número de profissionais 

envolvidos no programa, especialmente na DE com conhecimento e prática em 

alfabetização pode vir a contribuir para a garantia da continuidade do programa.  

Outro fator de contribuição diz respeito à realização de eventos que se 

transformem em produto final para os professores, para que se dê sentido à prática 

de planejar, refletir e sistematizar o trabalho, a exemplo de fóruns, feiras, 

congressos, etc., que permitam considerar o professor como protagonista de seu 

processo de aprendizagem.  

Em alguns momentos, a formação direta para professores, fora da unidade 

escolar, acredito, constitui uma ação capaz de contribuir para melhorar ainda mais 

os resultados de aprendizagem de todos. Também acredito que nas diretorias de 

ensino o envolvimento dos supervisores de ensino e diretores na formação com a 

especificidade da gestão de maneira a favorecer o desenvolvimento do Programa 

Ler e Escrever, é fundamental. 

Outro aspecto que considero que muito contribui para a aprendizagem de 

todos é o acompanhamento das salas de aulas, em forma de visitas com caráter 

variado – observação de questões gerais como a presença de rotina, do acervo 

literário, o uso de letras móveis, a presença dos nomes das crianças, etc.  –, e 
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visitas de caráter formativo – com observação de aula (planejada com antecedência 

em colaboração como PC) e devolutiva reflexiva. 

Compreendo que seja necessário todo esforço possível para a garantia da 

atuação dos PCs em suas funções, seja do ponto de vista da formação, da gestão, 

como de caráter legal. 

PALAVRAS DERRADEIRAS, MAS NÃO FINAIS  

Da alfabetização como direito – Conforme afirma Ferreiro (1993): 

Alfabetizar como e para que? Podemos continuar pensando em uma 
alfabetização rudimentar para alguns e uma alfabetização sofisticada para 
outros? Como suscitar o direito à alfabetização ao lado de outros direitos 
primordiais? O direito à saúde significa, entre outras coisas, o direito de todo 
indivíduo a uma atenção médica atualizada, de acordo com os avanços 
científicos e técnicos dessa área profissional. O direito à alfabetização não 
pode significar menos que isso. (FERREIRO, 1993, p. 58)  

Toda a discussão proposta tem como princípio a garantia do direito de todas 

as crianças se alfabetizarem.  

Teci muitos argumentos sobre o processo de aprendizagem de todos os 

profissionais e do direito que todo profissional tem de aprender e de ser considerado 

sujeito no processo de sua aprendizagem.  

Argumentei e creio piamente sobre a necessidade de respeitar o processo de 

aprendizagem do professor, de que sua forma e seu tempo de aprender sejam 

respeitados e considerados como objetos de intervenções do formador, seja no 

interior de uma escola, seja por qualquer órgão superior. No entanto, esta premissa 

não pode se confundir com descompromisso.  

O direito de o professor aprender e de ser respeitado em seu processo de 

aprendizagem não precede do direito que todas as crianças têm de aprender e de 

ter acesso a situações didáticas, as quais também as respeitem e as considerem 

como sujeitos de seu processo de aprendizagem. Mais do que isso, respeitar o 

direito que toda criança tem de aprender, respeitar o direito que todo professor tem 

de aprender, passa também, pelo compromisso das instituições públicas de 

oferecerem condições para que estas aprendizagens ocorram. Tais condições 

passam pela garantia de condições materiais, legais, estruturais, profissionais e 
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formativas. Passa pelo compromisso com a construção de uma escola pública que 

democratiza o acesso à cultura e ao conhecimento historicamente construído. 

 

Ensinar não é uma função vital, porque não 

tem o fim em si mesma; a função vital é aprender.  

(Aristóteles) 

 

Aprender como aprender é a habilidade mais 

importante a se adquirir nesta vida. 

(Tony Buzan) 
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ANEXO 2 

Pesquisa de Legislação Municipal  

N
o
 6328   Ano: 2005   Secretaria: SME  

[Transcrição Literal] 

 

 

 

PORTARIA 6328/05 – SME  

Institui, para o ano de 2006, o Programa "Ler e escrever - prioridade na Escola Municipal", nas 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEFs e Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 

Médio - EMEFMs.  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e,  

CONSIDERANDO:  

- a necessidade de implementação do processo de ensino e aprendizagem em Ciclos;  

- a imprescindibilidade de se investir na efetiva melhoria da qualidade de ensino;  

- os altos índices de defasagem idade/ano dos ciclos a serem superados;  

- a urgência de solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos, com relação às competências de 

ler e escrever;  

RESOLVE:(CL&cd_integra_lei=39301' target='_blank'>Anexo nº ))/  

I - Fica instituído, a partir do ano de 2006, o Programa "Ler e Escrever - prioridade na Escola 

Municipal", com o objetivo de desenvolver Projetos que visam a reverter o quadro de fracasso escolar 

ocasionado pelo analfabetismo e pela alfabetização precária dos alunos do Ensino Fundamental e 

Médio da Rede Municipal de Ensino.  

II - Compõem o Programa mencionado no item anterior, os Projetos: "Toda força ao 1º ano do 

Ciclo I", "Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC" e "Ler e escrever em todas as áreas do Ciclo II", 

discriminados no Anexo Único, parte integrante desta Portaria.  

 

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

Anexo Único da Portaria nº 6.328, de 26 de setembro de 2005.  

PROGRAMA "LER E ESCREVER - PRIORIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL"  

Introdução  

A DOT/SME tem como objetivo para o ano de 2006 romper com a cultura escolar que aceita o fato de 

que os alunos percorrem os anos dos Ciclos sem conseguir aprender a ler e a escrever. Para alcançar 

este objetivo elaboramos o Programa "Ler e Escrever - prioridade na Escola Municipal", que tem 

como propósito desenvolver projetos que visem reverter o quadro de fracasso escolar ocasionado pelo 

analfabetismo e pela alfabetização precária dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Ensino.  

A proposta de criação do Programa "Ler e Escrever - Prioridade na Escola Municipal" foi elaborado 

tendo como base as seguintes observações:  

1. Alunos não dominam o sistema de escrita ao final do 1º ano do Ciclo I.  

2. Alunos que permanecem sem o domínio do sistema de escrita ao longo dos 4 anos de escolaridade;  

3. Dificuldade apresentada pelos alunos do Ciclo II com relação às competências de ler e escrever;  

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=27092005P%20063282005SME
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=27092005P%20063282005SME
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=27092005P%20063282005SME
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4. Dificuldades relatadas pelos professores em promover boas situações de aprendizagem para os seus 

alunos;  

5. Necessidade de articulação dos gestores pedagógicos (supervisores, diretores e coordenadores 

pedagógicos) na criação de condições institucionais favoráveis em direção a uma didática mais 

eficiente;  

6. Necessidade da DOT/SME estabelecer diretrizes que orientem as U.Es no desenvolvimento de sua 

ação na busca da melhoria da qualidade do ensino.  

Em vista deste quadro, algumas ações se iniciaram no primeiro semestre de 2005. A SME :  

1. Implantou a proposta "Gestão Pedagógica, aprendizagem na escola: ponto de partida, ponto de 

chegada" que articulou todas as ações e programas de DOT/SME visando envolver os gestores na 

criação de condições institucionais favoráveis à aprendizagem, na elaboração de planejamentos mais 

eficientes, assim fortalecendo as equipes pedagógicas das UEs enquanto formadoras e produtoras de 

conhecimento;  

2. Estabeleceu diretrizes e está fazendo o acompanhamento dos planos das equipes pedagógicas das 

Coordenadorias de Educação, fortalecendo, assim, a parceria DOT/SME - DOT Coordenadorias de 

Educação (DOT/P);  

3. Publicou o documento "Orientações Gerais para o Ensino de Língua Portuguesa no Ciclo I" 

(Comunicado SME 816 de 03.08.05 - DOC 04.08.05) que foi um esforço no sentido de subsidiar e dar 

referências para:  

a. A elaboração dos planos de ensino da língua nos quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, 

aprimorando a organização do sistema em Ciclos, com a organização do ensino em etapas de modo a 

compartilhar entre todos os professores a responsabilidade pela aprendizagem dos alunos;  

b. A escolha de materiais didáticos realizada pelos professores;  

c. A construção de indicadores de avaliação para os diferentes anos do Ciclo I;  

d. O acompanhamento e o apoio dos planos de formação continuada das escolas, coordenados pela 

equipe técnica;  

e. O planejamento das ações de formação das equipes da DOT/SME - DOT/Coordenadorias de 

Educação (DOT/P);  

4. Propôs a criação de um sistema municipal de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos alunos, 

com o objetivo de orientar as políticas e recursos da SME em direção à melhoria na qualidade do 

ensino;  

5. Implantou o Programa "São Paulo é uma Escola" - cujo objetivo é articular o processo pedagógico, 

que ocorre dentro da escola com ações de apoio, fora do horário de aula, ao desenvolvimento da 

leitura e da escrita bem como propiciar o acesso qualificado dos alunos aos equipamentos culturais da 

cidade de São Paulo.  

As ações acima citadas se iniciaram e já estão surtindo efeito. Na medida em que se atinge o objetivo 

de envolver os gestores no processo de melhoria da qualidade da educação, fortalecer as equipes 

pedagógicas e, em especial, de conseguir uma maior eficiência no ensino da leitura e da escrita, novas 

condições se criam e outras demandas se configuram.  

As condições institucionais começam a se consolidar: portanto, o caminho agora é atuar diretamente 

nas condições de ensino, trazendo a didática para o centro da cena. Assim, serão propostos 

investimentos tanto nos anos inicial e final do Ciclo I e no Ciclo II, que deverão ser implementados, 

acompanhados e avaliados. No Programa "Ler e Escrever - Prioridade na Escola Municipal" várias 

ações se articularão para que todos os alunos tenham o direito de, além de freqüentar a escola, 

aprender. É nesta direção que apresentamos os projetos a seguir: "Toda força ao 1º ano do Ciclo I"; 

"Projeto intensivo no Ciclo I - PIC" e "Ler e escrever em todas as áreas no Ciclo II".  
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TODA FORÇA AO 1º ANO DO CICLO I  

O primeiro ano da escolaridade obrigatória tem um papel decisivo na vida dos alunos e, desde há 

muito tempo, tem sido o ano em que há uma dedicação intensa do professor e dos alunos à 

aprendizagem da leitura e da escrita. Os institutos de pesquisa e avaliação educacional indicam que os 

alunos que chegam ao final desse período já alfabetizados, tendem a ter maior sucesso nas 

aprendizagens ao longo do Ciclo, pois, ao ler e escrever com alguma autonomia, podem seguir 

aprendendo os conteúdos de todas as áreas de conhecimento, principalmente por meio da leitura e da 

produção de textos. Geralmente, os alunos que não terminam o 1º ano alfabetizados, acumulam 

fracassos nos anos posteriores e, freqüentemente, são aqueles que terminam retidos ao final do 4º ano 

do Ciclo I.  

Embora não exista um levantamento de dado oficial em relação ao número de alunos que concluem o 

1º ano do Ciclo I sem os conhecimentos mínimos necessários de leitura e escrita, em 2004, foi 

realizada uma pesquisa, por amostragem, com o objetivo de avaliar a competência de escrita dos 

alunos que cursavam o 3º ano do Ciclo I. Os dados levantados apontaram que há escolas que alcançam 

até 30% de alunos que não escrevem convencionalmente.  

Essa pesquisa vem confirmar o que outros documentos produzidos por esta Secretaria têm indicado, 

ou seja, que as causas desta alfabetização precária são muitas e têm diferentes origens.  

Transformar a realidade da escola é uma tarefa que envolve ações que se articulem, no sentido de 

propiciar as condições fundamentais para que todos os alunos concluam o primeiro ano do Ciclo I, 

lendo e escrevendo convencionalmente.  

Nesse sentido, o Projeto "Toda Força ao 1º Ano do Ciclo I" foi elaborado com objetivo de criar 

condições adequadas para garantir a aprendizagem da leitura e da escrita a todos os alunos ao final do 

primeiro ano do Ciclo I.  

A metodologia deste projeto envolve:  

- formação do Coordenador Pedagógico responsável pelo Ciclo;  

- formação de todos os professores regentes do 1º ano do Ciclo I;  

- elaboração de material de orientação para estes professores;  

- convênios com Universidades ou Institutos Superiores de Educação para apoio pedagógico às classes 

de 1º ano;  

- critérios para atribuição das classes de 1º ano a Professores Titulares preferencialmente com opção 

de Jornada Especial Integral (JEI). Os professores optantes pela Jornada Especial Ampliada (JEA) 

poderão aderir ao Projeto, desde que tenham disponibilidade para participar de todos os momentos de 

formação, planejamento e avaliação do Projeto "Toda Força ao 1º Ano do Ciclo I".  

ESTRATÉGIA  

Ações  

1. Formação do Coordenador Pedagógico  

A formação contínua deste grupo de profissionais, os CPs, será garantida pela DOT/SME em parceria 

com os DOT/P das Coordenadorias de Educação. Os Coordenadores Pedagógicos serão preparados 

para atuar na formação dos professores na complexa tarefa de alfabetizar. Este trabalho envolve 

momentos de formação, planejamento, acompanhamento e avaliação durante todo o ano letivo 

conforme estabelece calendário a ser publicado.  

É importante destacar que esta formação, embora voltada para a alfabetização, deverá contribuir para a 

consolidação de um trabalho de qualidade, para toda a equipe escolar, já que as concepções de 

aprendizagem, as reflexões e análises sobre a didática são conhecimentos fundamentais para todos os 

professores, de todas as etapas da escolaridade.  
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2. Formação dos professores  

Todos os professores do 1º ano do Ciclo I deverão participar da formação que acontecerá na sua 

Unidade Educacional, nos horários destinados ao coletivo, sob a responsabilidade e orientação do 

Coordenador Pedagógico e em momentos específicos planejados pela DOT/SME, em calendário a ser 

publicado posteriormente. Os Coordenadores Pedagógicos deverão organizar os horários coletivos de 

modo a garantir formação dos professores do 1º ano do Ciclo I.  

O planejamento, acompanhamento e avaliação do andamento do trabalho de sala de aula será feito a 

partir da ação de formação do Coordenador Pedagógico, pautada no "Guia de Orientações Didáticas" 

(vide item abaixo) e nas expectativas de aprendizagem publicadas no documento Comunicado 816/05 

- "Orientações gerais para o trabalho com Língua Portuguesa no Ciclo I", publicadas em 4 de agosto 

de 2005, no Diário Oficial.  

Material de orientação dos professores  

Serão produzidos dois materiais:  

1. Guia de orientações didáticas detalhadas e fundamentadas, elaborado a partir das "Orientações 

gerais para o trabalho com Língua Portuguesa no Ciclo I"  

2. Fichário com planejamentos semestrais, mensais, semanais, rotina diária, modelos de atividades, 

entre outros que subsidiarão a ação dos professores em sala de aula.  

Convênios com Universidades ou Institutos Superiores de Educação  

Convênios serão firmados junto às Universidades e Institutos Superiores de Educação, sediados em 

São Paulo, para a efetivação de um estágio supervisionado, com o objetivo de preparar estudantes que 

atuarão como auxiliares pedagógicos das classes do 1º ano.  

Critérios para atribuição das classes do Projeto "Toda Força ao 1º Ano do Ciclo I"  

Para participar, o professor deve ser titular e optante de Jornada Especial Integral (JEI) ou Jornada 

Especial Ampliada (JEA). Os professores que aderirem ao Projeto terão pontuação diferenciada para 

fins de evolução funcional, desde que permaneçam em regência na classe do 1º ano do Ciclo I durante 

todo o ano letivo e alcancem os objetivos propostos no Projeto com avaliação satisfatória em relação 

às expectativas de aprendizagem dos alunos, publicadas no documento "Orientações Gerais para o 

Ensino de Língua Portuguesa no Ciclo I" (Diário Oficial da Cidade de 4 de agosto de 2005).  

PROJETO INTENSIVO NO CICLO I - PIC  

O Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC é uma ação da DOT/SME no 4º ano do Ciclo I que tem o objetivo 

de reverter o quadro atual de fracasso escolar dos alunos nesta etapa da escolarização.  

A análise dos dados de retenção dos alunos ao final do Ciclo I, nos anos de 2000 a 2003, evidencia que 

12% dos alunos matriculados são retidos no 4º ano, o que equivale a 10.000 (dez mil) alunos da rede1. 

Os estudos realizados pela DOT/SME revelam que este sistema de ensino gera, por escola, pelo menos 

uma sala de alunos retidos ao final do Ciclo I, em torno de 30 a 35 alunos em média, e que, para 

agravar ainda mais o quadro em questão, podem ser reprovados por vários anos consecutivos.  

Não existe um estudo ou mesmo um levantamento preciso quanto ao perfil destes alunos nem quanto 

aos critérios para sua retenção ao final do Ciclo I. Acredita-se que são alunos que apresentam, ao 

longo da escolaridade, dificuldades em acompanhar o restante do grupo classe, no que diz respeito 

principalmente à leitura e à escrita. Portanto, são aqueles que não adquiriram o domínio do sistema de 

escrita ou têm poucas condições de fazer uso deste conhecimento de forma autônoma. Assim, 

apresentam distorção idade-série de um ou mais anos, dependendo do número de retenções que 

tiveram.  

Com o objetivo de reverter este quadro, o PIC - Projeto Intensivo no Ciclo I propõe várias estratégias 

que darão a oportunidade a esses alunos de melhorar a sua relação com o processo de ensino e de 

aprendizagem, apropriando-se dos conteúdos básicos desse Ciclo e, assim, terem condições de 
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continuar aprendendo no Ciclo II. São elas:  

- Reorganização da estrutura e funcionamento das classes de 4º ano do Ciclo I;  

- Formação dos Coordenadores Pedagógicos;  

- Formação dos professores PIC;  

- Produção de material didático específico para o trabalho a ser realizado (material do professor e do 

aluno);  

- Critérios para atribuição das classes de 4º ano a Professores Titulares preferencialmente com opção 

de Jornada Especial Integral - JEI ou Jornada Especial Ampliada - JEA.  

ESTRATÉGIAS  

- Reorganização da estrutura e funcionamento das classes de 4º ano do Ciclo I  

As escolas poderão organizar uma sala do PIC por turno com até 35 alunos retidos no 4º ano do Ciclo 

I. Estes alunos terão 30 horas/aula semanais distribuídas da seguinte forma:  

Professor regente Professor de Educação Física Professor Orientador de Sala de Leitura Professor 

Orientador de Informática Educativa  

25 horas/aula semanais, distribuídas em 5 horas/aula diárias 3 horas/aula semanais,três vezes por 

semana, fora do horário regular 1 hora/aula semanal, fora do horário regular 1 hora/aula semanal, fora 

do horário regular  

Os alunos retidos, que apresentem necessidades educacionais especiais, podem freqüentar as aulas do 

PIC e serão acompanhados pelo PAAI, durante o período em que permanecerem no Projeto.  

- Organização curricular  

As classes que aderirem ao Projeto obedecerão a uma organização curricular coerente com a proposta 

do PIC.  

- Critério para atribuição de salas do PIC  

Só poderão assumir as classes de 4º ano do PIC os professores que optarem pela Jornada Especial 

Integral (JEI) ou Jornada Especial Ampliada (JEA). Estes professores, ao cumprir os demais critérios a 

serem regulamentados em portaria, terão pontuação diferenciada para fins de evolução funcional, se 

permanecerem como regentes durante o ano letivo e alcançarem os objetivos propostos pelo Projeto.  

- Formação dos Coordenadores Pedagógicos  

A formação contínua deste grupo de profissionais, os CPs, será garantida pela DOT/SME em parceria 

com as DOT/P das Coordenadorias de Educação. Os Coordenadores Pedagógicos serão formados para 

atuar na formação dos professores na complexa tarefa de alfabetizar. Envolve momentos de formação, 

planejamento, acompanhamento e avaliação durante todo o ano letivo conforme estabelecido em 

calendário a ser publicado.  

É importante destacar que esta formação, embora voltada para a alfabetização, deverá contribuir para a 

consolidação de um trabalho de qualidade, para toda a equipe escolar já que as concepções de 

aprendizagem, as reflexões e análises sobre a didática são conhecimentos fundamentais para todos os 

professores, de todas as etapas da escolaridade.  

- Formação dos professores PIC  

Os professores integrantes do projeto deverão participar da formação que acontecerá na sua Unidade 

Educacional, nos horários destinados ao coletivo, sob a responsabilidade e orientação do Coordenador 

Pedagógico e, em momentos específicos planejados pela DOT/SME, em calendário a ser publicado 

posteriormente.  

O planejamento, acompanhamento e avaliação do andamento do trabalho de sala de aula será feito a 

partir da ação de formação do Coordenador Pedagógico pautada no material para o aluno e para os 
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professores e nas expectativas de aprendizagem, publicadas no documento "Orientações gerais para o 

trabalho com Língua Portuguesa no Ciclo 1" - Comunicado SME 816/05, publicadas em 4 de agosto 

de 2005, no Diário Oficial.  

- Produção de material didático para o trabalho a ser realizado (material do professor e do aluno)  

Os materiais a serem produzidos terão como base o documento "Orientações Gerais para o Ensino da 

Língua Portuguesa no Ciclo I".  

O material do professor será composto de orientações didáticas para o trabalho a ser realizado com os 

alunos. O material do aluno está estruturado em dois cadernos: um de Língua Portuguesa, com 

interface das áreas de Ciências Sociais e Naturais e outro de Matemática.  

LER E ESCREVER EM TODAS AS ÁREAS DO CICLO II  

As demandas colocadas pela sociedade hoje, trazem em seu bojo a necessidade da transformação das 

ações da escola. Não basta que a formação dos alunos continue pautada apenas em situações que os 

possibilite ler e escrever de forma rudimentar; faz-se necessário que os alunos aprendam as práticas de 

leitura e escrita atreladas aos gêneros da esfera escolar (divulgação científica, jornalística e literária). 

Essas práticas de leitura e escrita devem ser ensinadas, aprendidas e não somente avaliadas pela 

escola.  

Ao chegar ao Ciclo II,os alunos têm algumas competências de leitura e escrita mas estas, 

freqüentemente, não são suficientes para os novos desafios que se colocam nesta etapa. Por exemplo, 

ler um texto de divulgação científica para selecionar argumentos para um debate, é muito diferente de 

ler para apreciar a qualidade literária de uma história.  

Ensinar a ler e a escrever, portanto, não são tarefas exclusivas do professor de Língua Portuguesa. É 

necessário que os professores das diferentes áreas do conhecimento reflitam sobre quais são os textos 

próprios de suas áreas e as práticas de leitura e escrita relacionadas a eles e tomem para si a tarefa de 

ensiná-los.  

O Projeto Ler e escrever em todas as áreas do Ciclo II propõe várias ações que apoiarão o trabalho do 

Coordenador Pedagógico na construção do currículo do Ciclo II, comprometendo os professores de 

todas as áreas no trabalho com as práticas de leitura e escrita. São elas:  

- Assessoria para DOT/SME Ensino Fundamental e Médio e DOTs/P das Coordenadorias de 

Educação;  

- Formação dos Coordenadores Pedagógicos;  

- Elaboração de Referenciais para construção da competência leitora e escritora nas áreas de 

Conhecimento;  

- Elaboração de orientações didáticas;  

- Reestruturação da recuperação contínua e paralela.  

Ações  

- Elaboração de Referenciais para a construção da competência leitora e escritora nas áreas de 

conhecimento  

Elaboração de referenciais que possam instrumentalizar o professor para exercer o seu papel de 

mediador na construção dos procedimentos necessários à leitura e à produção de texto dos gêneros das 

três esferas de circulação social: divulgação científica, jornalística e literária, mais freqüentes nas áreas 

de conhecimento.  

- Elaboração de orientações didáticas  

Produção de orientações didáticas com o objetivo de ampliar os conhecimentos didáticos dos 

professores de área, no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades de leitura e produção de 

textos.  
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- Formação dos Coordenadores Pedagógicos  

Serão agendados encontros bimestrais para o fortalecimento dos Coordenadores Pedagógicos que 

desenvolverão ações de formação com todos os professores do Ciclo II. O conteúdo destes encontros 

tem a finalidade de dar condições para que os Coordenadores Pedagógicos possam atuar junto aos 

professores.  

- Reestruturação da recuperação contínua e paralela  

Criação de mecanismos para efetivar a recuperação dos alunos do Ciclo II, potencializando os recursos 

humanos da escola e formando profissionais para este fim.  

PORTARIA 6328/05 - SME  

REPUBLICAÇÃO  

Republicação por incorreções  

ASSUNTO: Programa "Ler e Escrever - Prioridade Na Escola Municipal"  

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando o que lhe 

representou a Diretoria de Orientação Técnica republica por incorreções a Portaria nº 6328 de 

26/09/2005 - DOC de 27/09/05 página 20 por incorreção.  

Programa "Ler e Escrever - Prioridade na escola Municipal"  

Introdução  

A DOT/SME tem como objetivo para o ano de 2006 romper com a cultura escolar que aceita o fato de 

que os alunos percorrem os anos dos Ciclos sem conseguir aprender a ler e a escrever. Para alcançar 

este objetivo elaboramos o Programa "Ler e Escrever - prioridade na Escola Municipal", que tem 

como propósito desenvolver projetos que visem reverter o quadro de fracasso escolar ocasionado pelo 

analfabetismo e pela alfabetização precária dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Ensino.  

A proposta de criação do Programa "Ler e Escrever - Prioridade na Escola Municipal" foi elaborado 

tendo como base as seguintes observações:  

1. Alunos não dominam o sistema de escrita ao final do 1º ano do Ciclo I.  

2. Alunos que permanecem sem o domínio do sistema de escrita ao longo dos 4 anos de escolaridade;  

3. Dificuldade apresentada pelos alunos do Ciclo II com relação às competências de ler e escrever;  

4. Dificuldades relatadas pelos professores em promover boas situações de aprendizagem para os seus 

alunos;  

5. Necessidade de articulação dos gestores pedagógicos (supervisores, diretores e coordenadores 

pedagógicos) na criação de condições institucionais favoráveis em direção a uma didática mais 

eficiente;  

6. Necessidade da DOT/SME estabelecer diretrizes que orientem as U.Es no desenvolvimento de sua 

ação na busca da melhoria da qualidade do ensino.  

Em vista deste quadro, algumas ações se iniciaram no primeiro semestre de 2005. A SME :  

1. Implantou a proposta "Gestão Pedagógica, aprendizagem na escola: ponto de partida, ponto de 

chegada" que articulou todas as ações e programas de DOT/SME visando envolver os gestores na 

criação de condições institucionais favoráveis à aprendizagem, na elaboração de planejamentos mais 

eficientes, assim fortalecendo as equipes pedagógicas das UEs enquanto formadoras e produtoras de 

conhecimento;  

2. Estabeleceu diretrizes e está fazendo o acompanhamento dos planos das equipes pedagógicas das 

Coordenadorias de Educação, fortalecendo, assim, a parceria DOT/SME - DOT Coordenadorias de 
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Educação (DOT/P);  

3. Publicou o documento "Orientações Gerais para o Ensino de Língua Portuguesa no Ciclo I" 

(Comunicado SME 816 de 03.08.05 - DOC 04.08.05) que foi um esforço no sentido de subsidiar e dar 

referências para:  

a. A elaboração dos planos de ensino da língua nos quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, 

aprimorando a organização do sistema em Ciclos, com a organização do ensino em etapas de modo a 

compartilhar entre todos os professores a responsabilidade pela aprendizagem dos alunos;  

b. A escolha de materiais didáticos realizada pelos professores;  

c. A construção de indicadores de avaliação para os diferentes anos do Ciclo I;  

d. O acompanhamento e o apoio dos planos de formação continuada das escolas, coordenados pela 

equipe técnica;  

e. O planejamento das ações de formação das equipes da DOT/SME - DOT/Coordenadorias de 

Educação (DOT/P);  

4. Propôs a criação de um sistema municipal de Avaliação de Aproveitamento Escolar dos alunos, 

com o objetivo de orientar as políticas e recursos da SME em direção à melhoria na qualidade do 

ensino;  

5. Implantou o Programa "São Paulo é uma Escola" - cujo objetivo é articular o processo pedagógico, 

que ocorre dentro da escola com ações de apoio, fora do horário de aula, ao desenvolvimento da 

leitura e da escrita bem como propiciar o acesso qualificado dos alunos aos equipamentos culturais da 

cidade de São Paulo.  

As ações acima citadas se iniciaram e já estão surtindo efeito. Na medida em que se atinge o objetivo 

de envolver os gestores no processo de melhoria da qualidade da educação, fortalecer as equipes 

pedagógicas e, em especial, de conseguir uma maior eficiência no ensino da leitura e da escrita, novas 

condições se criam e outras demandas se configuram.  

As condições institucionais começam a se consolidar: portanto, o caminho agora é atuar diretamente 

nas condições de ensino, trazendo a didática para o centro da cena. Assim, serão propostos 

investimentos tanto nos anos inicial e final do Ciclo I e no Ciclo II, que deverão ser implementados, 

acompanhados e avaliados. No Programa "Ler e Escrever - Prioridade na Escola Municipal" várias 

ações se articularão para que todos os alunos tenham o direito de, além de freqüentar a escola, 

aprender. É nesta direção que apresentamos os projetos a seguir: "Toda força ao 1º ano do Ciclo I"; 

"Projeto intensivo no Ciclo I - PIC" e "Ler e escrever em todas as áreas no Ciclo II".  

TODA FORÇA AO 1º ANO DO CICLO I  

O primeiro ano da escolaridade obrigatória tem um papel decisivo na vida dos alunos e, desde há 

muito tempo, tem sido o ano em que há uma dedicação intensa do professor e dos alunos à 

aprendizagem da leitura e da escrita. Os institutos de pesquisa e avaliação educacional indicam que os 

alunos que chegam ao final desse período já alfabetizados tendem a ter maior sucesso nas 

aprendizagens ao longo do Ciclo, pois, ao ler e escrever com alguma autonomia, podem seguir 

aprendendo os conteúdos de todas as áreas de conhecimento, principalmente por meio da leitura e da 

produção de textos. Geralmente, os alunos que não terminam o 1º ano alfabetizados, acumulam 

fracassos nos anos posteriores e, freqüentemente, são aqueles que terminam retidos ao final do 4º ano 

do Ciclo I.  

Embora não exista um levantamento de dado oficial em relação ao número de alunos que concluem o 

1º ano do Ciclo I sem os conhecimentos mínimos necessários de leitura e escrita, em 2004, foi 

realizada uma pesquisa, por amostragem, com o objetivo de avaliar a competência de escrita dos 

alunos que cursavam o 3º ano do Ciclo I. Os dados levantados apontaram que há escolas que alcançam 

até 30% de alunos que não escrevem convencionalmente.  

Essa pesquisa vem confirmar o que outros documentos produzidos por esta Secretaria têm indicado, 
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ou seja, que as causas desta alfabetização precária são muitas e têm diferentes origens.  

Transformar a realidade da escola é uma tarefa que envolve ações que se articulem, no sentido de 

propiciar as condições fundamentais para que todos os alunos concluam o primeiro ano do Ciclo I, 

lendo e escrevendo convencionalmente.  

Nesse sentido, o Projeto "Toda Força ao 1º Ano do Ciclo I" foi elaborado com objetivo de criar 

condições adequadas para garantir a aprendizagem da leitura e da escrita a todos os alunos ao final do 

primeiro ano do Ciclo I.  

A metodologia deste projeto envolve:  

- formação do Coordenador Pedagógico responsável pelo Ciclo;  

- formação de todos os professores regentes do 1º ano do Ciclo I;  

- elaboração de material de orientação para estes professores;  

- convênios com Universidades ou Institutos Superiores de Educação para apoio pedagógico às classes 

de 1º ano;  

- critérios para atribuição das classes de 1º ano: vide item específico  

ESTRATÉGIA  

Ações  

1. Formação do Coordenador Pedagógico  

A formação contínua deste grupo de profissionais, os CPs, será garantida pela DOT/SME em parceria 

com os DOT/P das Coordenadorias de Educação. Os Coordenadores Pedagógicos serão preparados 

para atuar na formação dos professores na complexa tarefa de alfabetizar. Este trabalho envolve 

momentos de formação, planejamento, acompanhamento e avaliação durante todo o ano letivo 

conforme estabelece calendário a ser publicado.  

É importante destacar que esta formação, embora voltada para a alfabetização, deverá contribuir para a 

consolidação de um trabalho de qualidade, para toda a equipe escolar, já que as concepções de 

aprendizagem, as reflexões e análises sobre a didática são conhecimentos fundamentais para todos os 

professores, de todas as etapas da escolaridade.  

2. Formação dos professores  

Todos os professores do 1º ano do Ciclo I deverão participar da formação que acontecerá na sua 

Unidade Educacional, nos horários destinados ao coletivo, sob a responsabilidade e orientação do 

Coordenador Pedagógico e em momentos específicos planejados pela DOT/SME, em calendário a ser 

publicado posteriormente. Os Coordenadores Pedagógicos deverão organizar os horários coletivos de 

modo a garantir formação dos professores do 1º ano do Ciclo I.  

O planejamento, acompanhamento e avaliação do andamento do trabalho de sala de aula será feito a 

partir da ação de formação do Coordenador Pedagógico, pautada no "Guia de Orientações Didáticas" 

(vide item abaixo) e nas expectativas de aprendizagem publicadas no documento Comunicado 816/05 

- "Orientações gerais para o trabalho com Língua Portuguesa no Ciclo I", publicadas em 4 de agosto 

de 2005, no Diário Oficial.  

Material de orientação dos professores  

Serão produzidos dois materiais:  

1. Guia de orientações didáticas detalhadas e fundamentadas, elaborado a partir das "Orientações 

gerais para o trabalho com Língua Portuguesa no Ciclo I"  

2. Fichário com planejamentos semestrais, mensais, semanais, rotina diária, modelos de atividades, 

entre outros que subsidiarão a ação dos professores em sala de aula.  

Convênios com Universidades ou Institutos Superiores de Educação  
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Convênios serão firmados junto às Universidades e Institutos Superiores de Educação, sediados em 

São Paulo, para a efetivação de um estágio supervisionado, com o objetivo de preparar estudantes que 

atuarão como auxiliares pedagógicos das classes do 1º ano.  

Critérios para atribuição das classes do "Projeto Toda Força ao 1º Ano do Ciclo I"  

Para participar, o professor deve ser, preferencialmente, optante por Jornada Especial Integral (JEI). 

Os optantes por Jornada Especial Ampliada (JEA)ou Jornada Básica (JB) poderão aderir ao Projeto, 

desde que tenham disponibilidade para participar de todos os momentos de formação, planejamento e 

avaliação do Projeto "Toda Força ao 1.º ano", remunerados como Jornada Especial de Hora/Aula 

Excedente - JEX e Jornada Especial de Trabalho Excedente - TEX.  

Os professores efetivos que aderirem ao Projeto terão pontuação diferenciada para fins de evolução 

funcional, desde que permaneçam em regência na classe do 1º ano do Ciclo I durante todo o ano letivo 

e alcancem os objetivos propostos no Projeto com avaliação satisfatória em relação às expectativas de 

aprendizagem dos alunos, publicadas no documento "Orientações Gerais para o Ensino de Língua 

Portuguesa no Ciclo I" (DOC de 4 de agosto de 2005).  

PROJETO INTENSIVO NO CICLO I - PIC  

O Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC é uma ação da DOT/SME no 4º ano do Ciclo I que tem o objetivo 

de reverter o quadro atual de fracasso escolar dos alunos nesta etapa da escolarização.  

A análise dos dados de retenção dos alunos ao final do Ciclo I, nos anos de 2000 a 2003, evidencia que 

12% dos alunos matriculados são retidos no 4º ano, o que equivale a 10.000 (dez mil) alunos da rede1. 

Os estudos realizados pela DOT/SME revelam que este sistema de ensino gera, por escola, pelo menos 

uma sala de alunos retidos ao final do Ciclo I, em torno de 30 a 35 alunos em média, e que, para 

agravar ainda mais o quadro em questão, podem ser reprovados por vários anos consecutivos.  

Não existe um estudo ou mesmo um levantamento preciso quanto ao perfil destes alunos nem quanto 

aos critérios para sua retenção ao final do Ciclo I. Acredita-se que são alunos que apresentam, ao 

longo da escolaridade, dificuldades em acompanhar o restante do grupo classe, no que diz respeito 

principalmente à leitura e à escrita. Portanto, são aqueles que não adquiriram o domínio do sistema de 

escrita ou têm poucas condições de fazer uso deste conhecimento de forma autônoma. Assim, 

apresentam distorção idade-série de um ou mais anos, dependendo do número de retenções que 

tiveram.  

Com o objetivo de reverter este quadro, o PIC - Projeto Intensivo no Ciclo I propõe várias estratégias 

que darão a oportunidade a esses alunos de melhorar a sua relação com o processo de ensino e de 

aprendizagem, apropriando-se dos conteúdos básicos desse Ciclo e, assim, terem condições de 

continuar aprendendo no Ciclo II. São elas:  

- Reorganização da estrutura e funcionamento das classes de 4º ano do Ciclo I;  

- Formação dos Coordenadores Pedagógicos;  

- Formação dos professores PIC;  

- Produção de material didático específico para o trabalho a ser realizado (material do professor e do 

aluno);  

- Critérios para atribuição das classes de 4º ano: vide item específico  

ESTRATÉGIAS  

* Reorganização da estrutura e funcionamento das classes de 4º ano do Ciclo I  

As escolas poderão organizar uma sala do PIC por turno com até 35 alunos retidos no 4º ano do Ciclo 

I. Estes alunos terão 30 horas/aula semanais distribuídas da seguinte forma:  

Professor regente Professor de Educação Física Professor Orientador de Sala de Leitura Professor 

Orientador de Informática Educativa  
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25 horas/aula semanais, distribuídas em 5 horas/aula diárias 3 horas/aula semanais,três vezes por 

semana, fora do horário regular 1 hora/aula semanal, fora do horário regular 1 hora/aula semanal, fora 

do horário regular  

Os alunos retidos, que apresentem necessidades educacionais especiais, podem freqüentar as aulas do 

PIC e serão acompanhados pelo PAAI, durante o período em que permanecerem no Projeto.  

* Organização curricular  

As classes que aderirem ao Projeto obedecerão a uma organização curricular coerente com a proposta 

do PIC.  

* Critério para atribuição de salas do PIC  

Só poderão assumir as classes de 4º ano do PIC os professores que optarem, preferencialmente pela 

Jornada Especial Integral (JEI). Os optantes por Jornada Especial Ampliada (JEA) ou Jornada Básica 

(JB) poderão aderir ao Projeto, desde que tenham disponibilidade para participar de todos os 

momentos de formação, planejamento e avaliação do Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC, remunerados 

como Jornada Especial de Hora/Aula Excedente - JEX e Jornada Especial de Trabalho Excedente - 

TEX.  

Os professores que aderirem ao Projeto terão pontuação diferenciada para fins de evolução funcional, 

desde de que permaneçam em regência nas classes do 4º ano do Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC 

durante todo o ano letivo e alcancem os objetivos propostos no Projeto.  

* Formação dos Coordenadores Pedagógicos  

A formação contínua deste grupo de profissionais, os CPs, será garantida pela DOT/SME em parceria 

com as DOT/P das Coordenadorias de Educação. Os Coordenadores Pedagógicos serão formados para 

atuar na formação dos professores na complexa tarefa de alfabetizar. Envolve momentos de formação, 

planejamento, acompanhamento e avaliação durante todo o ano letivo conforme estabelecido em 

calendário a ser publicado.  

É importante destacar que esta formação, embora voltada para a alfabetização, deverá contribuir para a 

consolidação de um trabalho de qualidade, para toda a equipe escolar já que as concepções de 

aprendizagem, as reflexões e análises sobre a didática são conhecimentos fundamentais para todos os 

professores, de todas as etapas da escolaridade.  

* Formação dos professores PIC  

Os professores integrantes do projeto deverão participar da formação que acontecerá na sua Unidade 

Educacional, nos horários destinados ao coletivo, sob a responsabilidade e orientação do Coordenador 

Pedagógico e, em momentos específicos planejados pela DOT/SME, em calendário a ser publicado 

posteriormente.  

O planejamento, acompanhamento e avaliação do andamento do trabalho de sala de aula será feito a 

partir da ação de formação do Coordenador Pedagógico pautada no material para o aluno e para os 

professores e nas expectativas de aprendizagem, publicadas no documento "Orientações gerais para o 

trabalho com Língua Portuguesa no Ciclo 1" - Comunicado SME 816/05, publicadas em 4 de agosto 

de 2005, no Diário Oficial.  

* Produção de material didático para o trabalho a ser realizado (material do professor e do aluno)  

Os materiais a serem produzidos terão como base o documento "Orientações Gerais para o Ensino da 

Língua Portuguesa no Ciclo I".  

O material do professor será composto de orientações didáticas para o trabalho a ser realizado com os 

alunos. O material do aluno está estruturado em dois cadernos: um de Língua Portuguesa, com 

interface das áreas de Ciências Sociais e Naturais e outro de Matemática.  

LER E ESCREVER EM TODAS AS ÁREAS DO CICLO II  
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As demandas colocadas pela sociedade hoje trazem em seu bojo a necessidade da transformação das 

ações da escola. Não basta que a formação dos alunos continue pautada apenas em situações que os 

possibilite ler e escrever de forma rudimentar; faz-se necessário que os alunos aprendam as práticas de 

leitura e escrita atreladas aos gêneros da esfera escolar (divulgação científica, jornalística e literária). 

Essas práticas de leitura e escrita devem ser ensinadas, aprendidas e não somente avaliadas pela 

escola.  

Ao chegar ao Ciclo II,os alunos têm algumas competências de leitura e escrita mas estas, 

freqüentemente, não são suficientes para os novos desafios que se colocam nesta etapa. Por exemplo, 

ler um texto de divulgação científica para selecionar argumentos para um debate, é muito diferente de 

ler para apreciar a qualidade literária de uma história.  

Ensinar a ler e a escrever, portanto, não são tarefas exclusivas do professor de Língua Portuguesa. É 

necessário que os professores das diferentes áreas do conhecimento reflitam sobre quais são os textos 

próprios de suas áreas e as práticas de leitura e escrita relacionadas a eles e tomem para si a tarefa de 

ensiná-los.  

O Projeto Ler e escrever em todas as áreas do Ciclo II propõe várias ações que apoiarão o trabalho do 

Coordenador Pedagógico na construção do currículo do Ciclo II, comprometendo os professores de 

todas as áreas no trabalho com as práticas de leitura e escrita. São elas:  

- Assessoria para DOT/SME Ensino Fundamental e Médio e DOTs/P das Coordenadorias de 

Educação;  

- Formação dos Coordenadores Pedagógicos;  

- Elaboração de Referenciais para construção da competência leitora e escritora nas áreas de 

Conhecimento;  

- Elaboração de orientações didáticas;  

- Reestruturação da recuperação contínua e paralela.  

Ações  

* Elaboração de Referenciais para a construção da competência leitora e escritora nas áreas de 

conhecimento  

Elaboração de referenciais que possam instrumentalizar o professor para exercer o seu papel de 

mediador na construção dos procedimentos necessários à leitura e à produção de texto dos gêneros das 

três esferas de circulação social: divulgação científica, jornalística e literária, mais freqüentes nas áreas 

de conhecimento.  

* Elaboração de orientações didáticas  

Produção de orientações didáticas com o objetivo de ampliar os conhecimentos didáticos dos 

professores de área, no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades de leitura e produção de 

textos.  

 

* Formação dos Coordenadores Pedagógicos  

Serão agendados encontros bimestrais para o fortalecimento dos Coordenadores Pedagógicos que 

desenvolverão ações de formação com todos os professores do Ciclo II. O conteúdo destes encontros 

tem a finalidade de dar condições para que os Coordenadores Pedagógicos possam atuar junto aos 

professores.  

* Reestruturação da recuperação contínua e paralela  

Criação de mecanismos para efetivar a recuperação dos alunos do Ciclo II, potencializando os recursos 

humanos da escola e formando profissionais para este fim.  
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1 Dados fornecido pelo Centro de Informática da SME  
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ANEXO 3 
 

O QUE FAZER COM AQUELES ALUNOS  
QUE PARECEM “NÃO AVANÇAR”? 
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ANEXO 3 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Diretoria de Orientação Técnica –  Círculo de Leitura e Escrita 

 Ler e Escrever – Prioridade na Escola Municipal, Projeto Toda Força ao 1º Ano 

Guia para o Planejamento do Professor Alfabetizador 

[http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Anonimo/Publica_FundI.aspx] 

 

 

 

Orientações para o planejamento e avaliação do trabalho com o 1º ano do Ensino 

Fundamental – Ciclo I – Volume 1 

 

 

 
O QUE FAZER COM AQUELES ALUNOS QUE PARECEM “NÃO AVANÇAR”? 

 

Como você avalia agora aqueles alunos cujo processo de aprendizagem não atingiu os objetivos do seu 

planejamento? Será que o que foi planejado colaborou para que eles pudessem avançar em seus 

conhecimentos sobre a leitura, 

a escrita e a comunicação oral? Transcorridos quase dois meses de aula, é necessário continuar dando 

uma atenção especial a esses alunos. Retome suas observações sobre os resultados de aprendizagem e 

avalie quanto esses alunos avançaram. 

Em qualquer experiência educativa, os alunos se desenvolvem de forma e ritmos distintos entre si. A 

função principal da avaliação é justamente identificar as ajudas específicas de que cada um necessita. 

Há aqueles que, dependendo da dificuldade que apresentam e/ou da natureza do conteúdo ensinado, 

precisam apenas de uma explicação dada de outra forma, e há outros que requerem uma intervenção 

pedagógica complementar. 

Existem diversas possibilidades de atendê-los: por meio de atividades diferenciadas durante a aula, de 

trabalho conjunto desses alunos com colegas que possam ajudá-los a avançar, de intervenções pontuais 

que o professor ou o estagiário pode propor. 

Para que a criança avance com relação à aquisição da língua escrita é indispensável que se mostre 

ativa perante esse objeto de conhecimento que a rodeia, que formule perguntas, elabore hipóteses, 

confronte-as etc. 
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Nesse sentido, as situações didáticas que favorecem a reflexão sobre o funcionamento do sistema, por 

exemplo, escrever e interpretar seus escritos, justificando quantas e quais letras utilizou, permitem que 

ela avance em seu processo de alfabetização. 

O uso das letras móveis tem se mostrado um excelente recurso didático, pois possibilita ao professor 

organizar intervenções que contribuam para o aluno compreender a relação entre os segmentos da fala 

e da escrita, ou seja, a cada segmento incompleto da fala deve corresponder um segmento gráfico. 

Portanto, estimule seus alunos a participar de situações de leitura e escrita que contribuam para o 

estabelecimento da relação entre o todo e suas partes. 

A expectativa para o bimestre é que os alunos escrevam silabicamente, ou seja, caso você observe – na 

sondagem e em outras situações de escrita – que há alunos que não corresponderam a essa expectativa, 

é preciso planejar como ajudá-los para que não aumentem ainda mais a defasagem em relação ao 

restante do grupo. 

Como você sabe, os alunos com escritas pré-silábicas têm saberes diferenciado sem relação ao sistema 

de escrita e à linguagem escrita. Para organizar boas situações didáticas é importante observar, por 

exemplo, se os alunos estão atentos aos critérios de variedade e quantidade ou se produzem escritas 

indiferenciadas, se, ao ler e escrever, estabelecem a relação entre o todo e as partes, ou se, ao escrever, 

compreendem que a cada letra acrescentada corresponde um acréscimo na pauta sonora etc. Para 

acompanhar esse processo seria interessante você organizar uma planilha de observação com o 

objetivo de planejar as atividades mais adequadas e as intervenções mais eficientes para esse grupo de 

alunos. 

 

TODA FORÇA AO 1º ANO                                     

 Página 67 
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ANEXO 4 
SÍNTESE PARA A COMPREENSÃO DOS VOLUMES PUBLICADOS 

DOS MATERIAIS DO PROGRAMA LER E ESCREVER  
 

ATIVIDADES PROPOSTAS NOS GUIAS DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS  
PARA O PROFESSOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) 
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ATIVIDADES PROPOSTAS 
  NOS GUIAS DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS PARA O PROFESSOR  

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) 
 
  

1ª série / 2º ano 
  
VOLUME 1 

 
– orientações 

eitura 
 

 
- Seqüência didática “Contos tradicionais” 
 

  
VOLUME 2 

- Projeto didático “Animais do Pantanal” 
 

eitura compartilhada 
 

  
  
2ª série / 3º ANO 
  
VOLUME 1 

 
 

 
– Projeto didático: “Animais do mar” 

  
VOLUME 2 

Leitura pelo professor 
– Projeto didático: “Contos tradicionais”  

 
 

 
  
3ª série / 4º ANO REGULAR 
  

Leitura pelo professor 
– Projeto didático: “Confabulando com fábulas” 

 
– Seqüência didática: “Produção e destino do lixo” 
– Seqüência didática: “Meios de Comunicação” 

     (textos jornalísticos, de divulgação científica, cartas) 
  
4ª série / 5º ANO REGULAR 
  

Ler para aprender a escrever – Projeto didático: “Uma lenda, duas lendas, tantas lendas”  
– Seqüência didática: “Universo ao meu redor” – (verbetes e artigos); 

er para localizar informações / se informar – Seqüência didática: “Os caminhos do verde” 
(mapas e roteiros); 

– Seqüência didática - “Ler notícias para ler o mundo”  
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ANEXO 5 
 

COMO SE APRENDE A LER E ESCREVER OU PRONTIDÃO,  
UM PROBLEMA MAL COLOCADO 
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APÊNDICE 1 

 

RELATO DE ROSÂNEA MARIA MAZZINI CORREA 

[RELATÓRIO PARA TRABALHO DE MESTRADO DA ÂNGELA] 

 

O PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores  foi implantado em julho de 2002, 

através de acordo de cooperação técnica celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo e o Ministério de Educação e Cultura – MEC, sob n° 2002-0.160.076-1. 

Essa implantação ocorreu na administração petista, quando era Secretária Municipal de Educação a 

Sra Eny Maia, que após constatar que uma porcentagem significativa de alunos terminava o 4º ano do 

Ciclo I sem saber ler e escrever buscou firmar parceria entre o Ministério de Educação e Cultura e 

SME/SP para implantar o PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores na Rede 

de São Paulo. 

Estávamos no último ano do governo federal tucano e o acordo de cooperação técnica nos moldes que 

vinha sendo celebrado entre o MEC, os municípios e estados da federação brasileira não era mais 

possível. Em São Paulo, o acordo celebrado conferia a SME/DOT apenas o direito de reproduzir e 

divulgar os materiais produzidos especialmente para implantação do PROFA no município de São 

Paulo e estabelecia como condição para a sua implantação, a garantia das condições estruturais 

adequadas ao seu desenvolvimento, entre elas, a formação de uma equipe que coordenaria a 

implementação do Programa.  

Esta equipe deveria se constituir de profissionais com experiências anteriores em alfabetização e 

programas de formação continuada. Para isso, o MEC indicou duas profissionais que pertenciam à 

Rede Municipal de Ensino  e  que já haviam feito parte  da equipe de formação do MEC, durante a 

implantação dos PCNs em ação. Possuíam experiência na formação de professores alfabetizadores e 

no uso das estratégias metodológicas de formação adotadas no PROFA  e  participavam do grupo de 

supervisão com a professora Telma Weisz. As  Profª Rosânea Maria Mazzini Correa, 

coordenadora  pedagógica e  Profª Elenita Neli Beber, diretora de escola foram convidadas a integrar a 

equipe da DOT/SME para implantar o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores na  

Rede Municipal de São Paulo  

Mais tarde, a equipe foi ampliada, sendo  convidadas para fazerem parte  as professoras da Rede : 

Vera Lúcia de Lima, Leika Watabe , Alcina Maria Andreo e Angela Maria da Silva Figueredo, todas 

profissionais com experiência na formação de professores alfabetizadores.  

Em seguida houve o levantamento da  demanda de professores interessados em participar do PROFA e 

a constatação da dificuldade de atender esse grande  número, uma vez que não se dispunha de 

formadores com conhecimentos sobre os processos de alfabetização ou com disponibilidade de tempo 

para assumir os grupos de professores, por tanto foi necessário definir alguns critérios de atendimento 

à demanda. 

Priorizou-se  atender primeiramente os professores dos 1os e 2os anos do ciclo I, oferecendo as vagas 

remanescentes sucessivamente aos demais professores do ciclo I, incluindo a EJA. 

O critério definido para atender a demanda impossibilitou a participação dos coordenadores 

pedagógicos.  Considerando a importância de envolvê-los nessa ação de formação foi oferecido um 

curso que atendeu 445 profissionais, um de cada unidade escolar, com a finalidade de orientar a sua 

ação no que diz respeito à formação e acompanhamento dos professores. 
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 A ação de formação desenvolvida possibilitou aos coordenadores pedagógicos conhecer em linhas 

gerais o PROFA, assim como refletir sobre a importância de  seu papel na articulação das discussões 

no coletivo da escola, uma vez que não havia como atender todos os professores interessados e, 

considerando ainda a necessidade de mobilizar todos no sentido de garantir que os alunos tenham 

sucesso em suas aprendizagens.    

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores foi organizado em forma de curso, tanto para 

os professores quanto para os coordenadores de grupo, profissionais das Coordenadorias de Educação, 

que assumiram a tarefa de formar os professores.  

Coube a cada uma das Diretorias de Ensino designar um ou dois profissionais de sua equipe local de 

formação para atuar como coordenadores de grupo/formadores dos professores inscritos no PROFA. 

Esses profissionais foram selecionados pelas Diretorias de Ensino, a partir de critérios definidos pela 

equipe central de SME/DOT. 

Houve uma série de resistências manifestadas de forma explicita ou não por Dirigentes das Diretorias 

de Ensino  e por membros de sua equipe contra a implantação do PROFA no município de S.Paulo. As 

principais diziam respeito a se tratar de um Programa de Formação criado no governo de Fernando 

Henrique Cardoso – um programa considerado tucano e por essa razão inadequado para o município 

de São Paulo, na época administrado pelo PT. Apesar da tensa discussão política e filosófica,  todas as 

Diretorias de Ensino optaram pela sua implantação no domínio local, quer pela dificuldade de fazer 

frente à política educacional definida pelo órgão central, quer pelas demandas de alfabetização 

constatadas em cada uma das regiões e, ainda, pelo apreço manifestado pelos professores à proposta 

do PROFA.  

Essas dificuldades iniciais inviabilizaram utilizar os parâmetros adotados pelo MEC para seleção dos  

formadores/coordenadores locais de grupo de formação de professores, entretanto, a equipe de 

SME/DOT definiu alguns  critérios para que as Diretorias de Ensino formalizassem a inscrição de seus 

formadores que deveriam atuar como formadores de professores em cada uma das regiões de 

abrangência das DREs.  

Cerca de 40 (quarenta) profissionais das equipes de formação das DREs foram inscritos e passaram 

por uma formação inicial em DOT/SME, coordenada pela Profª. Rosanea Maria Mazzini Correa e 

Elenita Neli Beber, denominadas coordenadoras gerais do Programa na SME/DT. Essa formação 

ocorreu ainda antes de dar início à formação dos professores alfabetizadores inscritos nas turmas 

organizadas pelas Diretorias de Ensino e foi denominada de Fase 1. 

Os conteúdos abordados na fase 1  pautaram-se nos saberes considerados fundamentais para a  

formação dos formadores  e dos professores alfabetizadores, ou seja, aqueles relevantes para a sua 

atuação profissional e para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que possam responder às 

necessidades de alfabetizar em contextos de letramento - que  correspondem a um conceito mais 

amplo de alfabetização.   

Este processo inicial de formação  tinha por  objetivo refletir, discutir e estudar os módulos de 

orientações  para os trabalhos,  concepções que fundamentam os conteúdos escolhidos, tematizar 

alguns desses conteúdos, especialmente os pouco familiares ou desconhecidos dos educadores, 

oferecer um modelo de formação de qualidade apoiado em estratégias de resolução de problemas, 

tematização da prática, trabalho em colaboração e uso da leitura e escrita, bem como refletir sobre os 

saberes profissionais necessários para ser um formador. 

A Fase 2 –  marcada pelo início dos trabalhos com os professores e a  formação dos formadores em 

encontros quinzenais – reuniu os  formadores das DREs, denominados também coordenadores de 

grupo no PROFA e as formadoras  da equipe de DOT-2/PROFA,   durante todo o desenvolvimento do 

programa.  Esses encontros de formação tinham a finalidade de responder às necessidades de 
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formação desses profissionais com a função de  implementar o programa nas Diretorias de Ensino. 

Estabeleceu-se também um canal de comunicação entre a equipe de DOT/SME e Coordenadores de 

Grupo/formadores locais por e-mail, atendimentos individuais, pessoalmente e por telefone, onde a 

qualquer momento poderia ser possível debater sobre as dúvidas que surgiam no Programa. 

Essa supervisão da Equipe de DOT-2/PROFA   tinha por objetivo estabelecer uma prática reflexiva 

assessorando os formadores das DREs na preparação e estudo das pautas de formação com os 

professores, organizar estudos que aprofundavam os conhecimentos sobre a alfabetização, avaliar o 

desenvolvimento do programa, reorganizar o planejamento das unidades, avaliar o desenvolvimento 

do grupo de professores. O fato de se contar com material estruturado podia sugerir uma aparente 

facilidade de utilizá-lo sem necessariamente ter que se debruçar sobre ele, o que não se confirmava na 

prática: sem estudá-lo por inteiro e com profundidade não seria possível  desenvolver adequadamente 

o trabalho de formação. 

Essa sistemática de acompanhamento permanente pela equipe de SME/DOT garantiu o 

estabelecimento de um vínculo, de uma rotina de estudo, de mudanças de atitudes. As pessoas 

envolvidas no processo passaram a se sentir acompanhadas de fato, pertencentes a uma equipe de 

trabalho, o que fez toda a diferença no desenvolvimento do programa.  

O lugar e a função que o coordenador de grupo, formador, ocupou neste programa se particulariza de 

forma única e inovadora, pois o considera  como um  sujeito aprendiz em formação tanto dos aspectos 

teóricos e conceituais quanto dos aspectos metodológicos envolvidos na formação de professores. 

A complexidade dos saberes envolvidos na didática da alfabetização, a necessidade de  saber 

utilizar  estratégias metodológicas coerentes com a concepção de formação e alfabetização adotadas no 

programa, bem como a falta de profissionais locais com experiência  nos referenciais teóricos e 

práticos, objeto de estudo e discussão no PROFA nos levou a considerar o formador como um 

aprendiz em potencial e que deveria se colocar nesta condição,  compreendendo que seria necessário 

muito estudo, discussão, registro reflexivo para poder dar conta do desafio de formação, o que foi 

fundamental para  se constituir um grupo de parceiros em processo de formação. 

Em setembro de 2002, deu-se  início a formação dos professores alfabetizadores  em encontros 

semanais de 3 horas de duração e 1 hora de trabalho pessoal, durante 45 semanas. O curso totalizou 

180 horas, distribuídas em três módulos, com 75% do tempo destinado à formação em grupo e 25% do 

tempo destinado ao trabalho pessoal: estudo e produção de textos, planejamento de atividades em sala 

de aula, socializadas e discutidas  no grupo de formação de professores. 

Em agosto de 2003, com a abertura de novas turmas e a formação de mais dois grupos  de formação de 

formadores foi possível oferecer o curso aos coordenadores pedagógicos, diretores e professores 

designados para exercer atividades em sala de leitura, laboratório de informática, Sala de Apoio 

Pedagógico, etc, uma vez que não foi possível atendê-los na implantação do programa em 2002, pois 

não se constituíam em público alvo em função dos critérios estabelecidos. 

No início de 2004, foi necessário reorganizar o curso em 38 semanas, diminuindo a carga horária de 

180 horas para 152 horas, para que fosse possível abrir novas turmas dentro da gestão petista. Ao todo 

cerca de 2.500 professores passaram pela formação do PROFA no município de São Paulo – um 

contingente aparentemente grande, porém, pouco expressivo se considerar o número de professores 

alfabetizadores da Rede e a mobilidade do Sistema. 

Muitos avanços foram constatados na Rede Municipal de Educação com a implantação do PROFA e 

muitas dificuldades  também foram apontadas durante sua implementação. Algumas delas superadas, 

outras porém, traduziram a necessidade de dar continuidade ao trabalho de formação de professores 

alfabetizadores iniciados no PROFA, porém,  em um novo modelo. 

Em 2005 com a eleição  do Sr. José Serra para prefeito da cidade de  São Paulo, a Sra  Iara Prado,  
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Secretaria de Educação do Ensino Fundamental no governo de Fernando Henrique Cardoso,  foi 

nomeada Secretaria Adjunta da Educação no município de São Paulo e uma das suas primeiras ações 

foi   constituir a equipe que seria responsável em colaborar na definição de uma proposta de formação 

para a Rede Municipal de São Paulo. Passaram a integrar a equipe de SME/DOT, as Sras. Roberta 

Panico, Regina Célia dos Santos Câmara, Regina Célia Suzuki Lico, Eliane Mingues, Cláudia 

Aratangy e Eliane Mingues - todas formadoras e coordenadoras de pólos dos Programas Parâmetros 

em Ação e Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, na esfera federal. Manteve-se na 

equipe as formadoras responsáveis pela implantação do PROFA no município de São Paulo, as Sras. 

Rosanea Maria Mazzini Correa e Elenita Neli Beber. 

Temporariamente, desligaram-se da equipe as profªs. Leika Watabe e Angela Maria da Silva 

Figueredo, também integrantes da equipe responsável pela implementação do PROFA na cidade de 

São Paulo e após cerca de um ano voltaram a fazer parte da equipe de SME/DOT,  integrando o grupo 

responsável pelo Programa Ler e Escrever na Rede de São Paulo. 

A configuração inicial da equipe  favoreceu o intercâmbio de informações e uma avaliação do trabalho 

de formação desenvolvido com a implantação do PROFA na gestão petista. As demandas apontadas 

no final do PROFA - 30% dos alunos com 3 ou 4 anos de escolaridade não dominavam o sistema 

alfabético; os alunos do ciclo II se encontravam em níveis rudimentares de leitura e escrita 

(analfabetos funcionais), as horas destinadas ao trabalho coletivo na escola não cumpriam os 

propósitos a que se destinavam, os coordenadores pedagógicos assumiam muitas tarefas burocráticas e 

as principais atribuições de suas funções eram delegadas a um segundo plano, contribuindo para o 

enfraquecimento do trabalho coletivo e para desarticulação do trabalho pedagógico na escola  - foram 

importantes para se desenhar uma nova proposta de formação para a cidade de São Paulo. 

Para fazer frente às demandas apresentadas,   a SME/DOT definiu as metas a serem alcançadas 

durante a gestão - alfabetizar os alunos até o final do 2º ano do Ciclo I; realizar um atendimento 

especial a todos os alunos que chegaram ao final do Ciclo I não alfabetizados; eliminar o 

analfabetismo no Ciclo II e investir no desenvolvimento da competência leitora e escritora na escola 

municipal, em todas as áreas de conhecimento.  

 Delineou um conjunto de ações  políticas que pudesse contemplar os diferentes níveis de ensino - 

educação infantil, Ensino Fundamental e médio, educação de jovens e adultos – e os diferentes atores 

da esfera educacional – alunos,  professores, coordenadores pedagógicos, diretores e gestores das 

Diretorias Regionais e criou o Programa Ler e Escrever – Prioridade na Escola Pública Municipal, que 

se organiza em torno de quatro projetos:  

 

Toda Força ao 1º ano - TOF 

Ler e Escrever nos 2ºs, 3ºs e 4ºs anos do Ciclo I 

Projeto intensivo no Ciclo I - PIC 

Ler e escrever em todas as áreas no ciclo II 

Desenvolvido com a contribuição de educadores da própria rede a partir da necessidade de melhorar o 

aprendizado da leitura e da escrita com força total já no primeiro ano, o Ler e Escrever tem uma 

estrutura pedagógica própria que inclui capacitação de professores, envolvimento de jovens 

universitários e materiais específicos para professores e alunos. Sua extensão ultrapassa os dois 

primeiros anos de escolaridade, chegando a todas as disciplinas do Ciclo II.  

Para implantar o Programa Ler e Escrever na Rede Municipal de Ensino a SME/DOT deu início a um 

trabalho de formação envolvendo os supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos de 10 (dez) 
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escolas de cada uma das Diretorias Regionais de Educação. Esse trabalho inicial partiu do princípio de 

que a garantia de qualquer proposta educacional depende da disposição, adesão e compromisso das 

equipes escolares e, para tanto, as ações de formação precisam envolver diferentes educadores – 

professores, gestores das escolas e gestores dos órgãos centrais (DRE) – e precisam estar articuladas 

de forma a promover a sinergia necessária para promover mudanças. Esse investimento inicial foi 

também no sentido de possibilitar que as equipes das escolas assumissem o compromisso de tomar 

para si a tarefa de fazer a gestão pedagógica das escolas, como tarefa imprescindível e fundamental do 

processo educacional.  

Ainda em 2005, a Secretaria Municipal de Educação publicou o documento “Orientações Curriculares 

e Expectativas de Aprendizagem” em que se explicita o que os alunos devem saber ao fim de cada ano 

em relação à leitura e à escrita, de que forma isso deve ser ensinado e como pode ser avaliado 

continuamente. Embora sua publicação tenha uma importância em si mesma faz parte de um conjunto 

de ações e visa nortear o processo de formação e produção dos Guias de Orientações para o Trabalho 

dos Professores. 

Com o lançamento desta publicação intensificaram-se as ações de formação com a organização de 

grupos de formação de coordenadores pedagógicos em todas as Diretorias Regionais de Educação. As 

ações de formação destinadas aos coordenadores pedagógicos tiveram então dois focos: por um lado, 

fornecer subsídios para que eles pudessem se apropriar das habilidades e procedimentos inerentes às 

práticas de leitura e escrita e das formas de propiciar o desenvolvimento das competências leitoras e 

escritoras dos alunos e, por outro, formá-los enquanto formadores e gestores do trabalho com leitura e 

escrita na escola. 

Como forma de subsidiar os coordenadores pedagógicos para organizar o horário coletivo de trabalho, 

incrementando a formação dos professores no que diz respeito ao trabalho com a leitura e escrita no 

Ciclo I, em 2006, foi publicado ainda o Guia de estudo para o horário coletivo de trabalho: subsídios 

para os coordenadores pedagógicos. 

Desde a implantação do Programa Ler e Escrever uma série de investimentos tem sido feito no 

Coordenador Pedagógico, todos eles fundamentados na crença de esse sujeito tem um papel 

fundamental na instituição escolar – a ele cabe a tarefa articular o trabalho coletivo e atuar como 

formador de professores no espaço de formação das escolas destinado a este propósito – a JEI. 

A formação dos Coordenadores Pedagógicos representa um investimento importante para que o 

horário coletivo atinja de fato os seus propósitos, para que haja uma melhor compreensão do papel 

desses sujeitos e de suas funções no coletivo de professores.  

Em 2006 foram implantados os Projetos Toda Força ao 1º ano – TOF e Projeto Intensivo no Ciclo I - 

PIC. Em 2007, passou a integrar o Programa o Projeto Ler e Escrever nos 2ºs, 3ºs e 4ºs anos do ciclo I. 

Tanta as formações quanto os materiais publicados se orientam pela perspectiva de alfabetização que 

concebe a aprendizagem simultânea do sistema de escrita e da linguagem escrita em seus diversos 

usos sociais. 

Considera-se que o desenvolvimento da competência de ler e escrever não é um processo que se 

encerra quando o aluno domina o sistema de escrita, mas se prolonga por toda a vida, com a crescente 

possibilidade de participação nas práticas que envolvem a língua escrita e que se traduz na sua 

competência de ler e produzir textos dos mais variados gêneros, de apreciação de obras literárias à 

análise de bons artigos.      
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APÊNDICE  2 

PALESTRA O HISTÓRICO DO SARESP  

TELMA WEISZ – ÁGUAS DE LINDÓIA – 2010  

[TRANSCRIÇÃO REALIZADA POR ANGELA MARIA DA SILVA FIGUEREDO] 

 

Transcrição da fala de Telma Weisz sobre o histórico dos programas de formação na Rede Estadual – 

Águas de Lindóia – 2010 

 

 

“O Ciclo Básico foi uma decisão política. Neste momento as produções acadêmicas tinham acabado de descobrir 

que a retenção causava mais mal do que bem. Mas ainda não tinha um projeto de intervenção para melhorar a 

qualidade do desempenho dos alunos no Ciclo Básico originalmente. O que aconteceu na minha opinião foi um 

feliz encontro entre o Ciclo Básico as investigações.. 

...Que convencer o financiador. Que às vezes a gente faz alguma coisa para conseguir a verba. Esse financiador 

devolveu o projeto três vezes por não confiar nos números. Precisei de um documento do IBGE para provar que 

havia 50% ..... 

Esse Programa durou 4 anos de 1988 a 1991. Dentro desse Programa é que foram produzidos aqueles vídeos que 

vocês conhecem. O Vídeo Construção da escrita. Uma série que se chamou Por trás das letras. Que hoje não é 

mais usada. Essa série de vídeos foi o apoio de um Programa, pela FDE que chamou “Alfabetização: Teoria e 

Prática”. 

Eu to falando de uma memória! Por que as que não estavam aqui precisam saber que nós não inventamos a 

pólvora ontem. Nós estamos aqui gravando há 25 anos. E se os resultados hoje, podem parecer não estonteante, 

mas são só 25 não é? (???). Também para conseguir o financiamento eu chamei os formadores de capacitadores 

que a gente estava formando de multiplicadores, por que se não chamasse de multiplicadores e chamasse de 

formadores ou qualquer outro nome não entrava o financiamento. Tinha regras bem claras. Foram formados 300 

multiplicadores. 300 multiplicadores, certo? Quer dizer, na verdade 300 pessoas, não todas em condições de 

formar aos professores, mas uma boa parte tinha com condição de funcionar como formador dentro do sistema. E 

eram pessoas, não eram pessoas quaisquer, não era gente que a gente convocou e que veio (de onde veio???) .. 

era todo mundo de dentro do sistema, daquilo que a gente chama a base do sistema. Nós não estávamos neste 

momento pensando em formar quadros dirigentes, nós queríamos formar quadro técnico. Esses quadros que 

ficam no sistema pelo menos 25 anos. Por que nós queríamos usar as concepções que existiam sobre 

alfabetização, mas não de cima para baixo, também não era possível de baixo para cima, mas trabalhando no 

nível mais enraizado no sistema, possível. Esses 300 formadores chegaram a formar 7.000 professores (tanto 

quanto eu me lembro dos números. Hoje eu não tenho mais os documentos. Aí houve uma mudança de governo. 

Vocês vão me ouvir repetir isso cada 4 anos. Aí uma mudança de governo... Agora ela demora um pouquinho 

mais. O governo que tomou posse em 95 suspendeu o Programa, o Alfabetização: Teoria e Prática”, mandou a 

equipe embora (isso é ela  que está dizendo, e uma coisa que eu nunca tinha visto; Devolveu o financiamento 

para o Banco Mundial. Eu fiquei bestificada. 500 mil dólares foram devolvidos. Nós tínhamos um financiamento 

de  um milhão de dólares. Foi muito triste. Não que o Programa fosse perfeito, provavelmente precisaria de 

muitos ajustes.Mas esta prática que era tradicional de cada governo que entra, (salgar ?) o chão onde pisou o 

outro, em Educação é um desastre. É um desastre por que. (É!?). Por que os professores não acreditavam neles. 

Durante muito tempo não acreditavam em uma mudança. (Ah??), acha que o próximo vem aí e muda tudo. 

Levou muitos anos para as pessoas acreditarem que esse é um corpo de idéias que veio para ficar. Não é que ele 

veio para ficar por que é bacana. Ele veio para ficar por que ele é o único. Não tem produção de conhecimento, 

outra que possa substituir esse corpo de idéias.Então o que é que vão botar no lugar, (quem é claro, quem 

entrar??). Das duas uma, ou tira o foco da aprendizagem de leitura e da escrita e esquece que isso existe, que foi 
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um pouco o que aconteceu nesse período, ou  assume esse. [...] 

Bom, aí quando, entramos em estado de suspensão, por que foi isso. De repente. De repente, foi isso. Nós 

estávamos na Terra e de repente estávamos em estado de suspensão. Ninguém sabia mais o que era e o que fazia. 

Também houve uma mudança do governo Federal e o governo Federal absorveu uma parte dessa equipe e 

justamente com gente que vinha de outros grupos, mas, que tinha a mesma visão nas questões da aprendizagem e 

de ensino. 

[...] 

Esse grupo trabalhou nos Parâmetros Curriculares Nacionais. (Foi em 93) 

Isso que eu falei pra vocês que não há produção de conhecimento diferente dessa que nós adquirimos é terrível. 

Tudo bem pode jogar no lixo e põe o que no lugar? Não tem. [...] O que tem e é verdade são interesses 

comerciais de venda de material didático aí você encontra grandes polêmicas aparentemente teóricas, mas não 

são teóricas. [...] 

Logo depois da realização da produção dos Parâmetros, é.. o mundo inteiro dizia para a gente:  

 - “Mas nós não vamos entender isso. Isso tudo é muito complicado é muito teórico”. 

E a gente dizia: Mas tem milhões de orientações didáticas. Tem orientações de avaliação, como é que é teórico? 

- Ah, é muito teórico. 

Então está bom. Montou-se um programa chamado “Parâmetros em Ação”. 

E saiam as brigadas pro Acre, pro Solimões e pro “diabo a quatro” para todos os lugares a difundir, mas 

principalmente a explicar os Parâmetros. Então tinha todo um trabalho e cada área tinha um módulo. Tinha um 

módulo de ciências, um de matemática. Tinha módulos das diferentes áreas. E neste momento nós só tínhamos 

Parâmetros de 1ª a 4ª e estávamos produzindo os de 5ª a 8ª. Aí o que aconteceu? Levamos os módulos, os 

formadores. Chegamos lá nos/nesses lugares, onde ninguém nunca tinha ouvido falar de nada e baixamos com o 

módulo de alfabetização que enlouqueceu todas as secretarias municipais desse país. Acho que umas 5.000 

secretarias piraram. Por que diziam: O que é isso? Nunca ouvi falar disso!! Onde tem isso para saber/ para 

aprender? Houve uma pressão, uma demanda! Não estou inventado estou? (Pouquinho?). Mas houve uma 

demanda. Tanto é que o ministério teve que responder. (Demanda houve...) Houve, mas não era exagerada. 

Rs.Rs.  

E a demanda era por uma formação nessa “coisa” de alfabetização que as pessoas nunca tinham ouvido falar. E 

isso deu origem ao PROFA. Infelizmente, no fim, quase no fim do segundo governo. Então o PROFA na 

verdade foi desenvolvido só por dois anos. Aí como sempre, muda o governo, queima-se tudo, pausa-se tudo, 

vamos começar tudo do zero. Não dá mais pra fazer. Já passou o tempo em que nesse pais Educação era política 

de governo. Ela caminha cada vez mais para ser política de estado e política de estado atravessa o governo, 

certo? Não é da mesma natureza. 

(12’) Em 2003 (voltando?). Outra mudança de governo aqui em São Paulo. Quando houve mudança em Brasília 

houve também em São Paulo. Em 2003 a Secretaria de Educação assumiu o PROFA, mas a versão paulista desse 

programa foi rebatizada e passou a chamar-se Letra e Vida. Daí pra frente vocês conhecem tudo. 

(12’31) Em 2007, novo governo de novo, foi criado o Programa Ler e Escrever, mas aí não havia mais 

descontinuidade quer, dizer, essa idéia que joga tudo fora e vamos começar de novo, já acaba bem menos.... (??). 

E ao contrário dos programas que foram feitos anteriormente, este foi assumido desde o início como política do 

governo, como política pública. E não era desarticulado do que foi feito antes. Por que, por exemplo, são mais ou 

menos 38 mil professores que receberam pelo menos 1 ano de formação no Letra e Vida, sem isso como suporte 

o Ler e Escrever não teria sido possível pra se pensar num desencadeamento rápido para começar funcionar 

desde o primeiro ano. Precisava disso... O que a gente tinha de formação no Letra e Vida não era suficiente, mas 

era o patamar de onde o Ler e Escrever precisava sair. E ainda hoje, onde é possível e se considera necessário, há 

grupo de Letra e Vida... 

[...] 

É muito interessante que a análise que levei para La Plata,  que eu apresentei lá tinha esse foco também, é que o 

Ler e Escrever tem uma característica particular. Ele é formado por muitos programas, tem a formação de 

gestores e o acompanhamento institucional que está ligado à prática de sala de aula, tem a produção e 

distribuição do material impresso, tem o Bolsa Alfabetização e tem o SARESP de 2ª série e  estes são todos 

interdependentes. Não são programas justapostos, são programas que se articulam e não só se articulam entre si, 

mas se articulam com o que foi feito antes. Então eles se articulam, por exemplo, com o Letra e Vida. Eles de 
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articulam tanto por apoiar usar o conhecimento do Letra e Vida como disparador do que se está aprendendo, 

como, podendo ainda formar outras pessoas dentro de um programa que não é deste governo. E a articulação 

entre os programas que formam o Ler e Escrever. Eu não vou falar de todas se não a gente fica aí o tempo todo 

falando. Isso seria tema sozinho para uma palestra. Mas vou dar exemplos que vocês viram. A gente tem usado a 

prova como uma espécie de indução curricular. Todas as vezes que a gente percebe, agora cada vez menos, mas 

nos primeiros anos, cada vez que a gente percebe que tinha uma lacuna no trabalho das escolas, a gente 

introduzia um elemento na avaliação que explicitava essa lacuna. Ele podia até não ter peso na nota final. Então 

por exemplo, nós começamos a perceber que os meninos estavam chegando na quarta série escrevendo com letra 

de forma e isso era um equívoco. Por que (como dizíamos que ??) não deveriam usar letra a letra manuscrita até 

o meninos estar alfabético,também se achava que então vai assim, mas há muitas outras coisas de ortografia que 

se precisa aprender e que precisam, não é adequado usar letra de forma. É verdade que só a escola usa em 

manuscrito, mas o uso da manuscrita tem uma função dentro da escola, depois nunca mais vai usar, mas isso é 

um outro problema, ele aprende depois. (.... ) Nunca mais vai usar! Pois antigamente tinha um sujeito chamado 

(?) cuja função era ter uma bela letra e poder escrever todos os documentos no cartório, quando acabou isso, 

acabou a letra isso e os mosteiros medievais, pronto. Só esses. Só tem os convites de casamento. Os pobres dos 

escreventes vão viver disso,se eles não sabem fazer outra coisa. Bom, por exemplo, nós introduzimos o nome 

próprio como uma questão e não como uma assinatura, por quê? Por que dentro da tradição que existia, os 

professores achavam que isso não cabia a escola ensinar, a escrever o próprio nome. E eles também no início 

também não se davam conta do papel heurístico que tem o próprio nome para a criança quer dizer de como ele 

ajuda a criança a pensar sobre a escrita. Então nós introduzimos uma questão no SARESP e isso garantiu que 

praticamente todas as crianças, praticamente, sabem escrever o próprio nome, mas elas não sabiam!  

(19’)E também começamos, a partir de um certo momento introduzir um tipo de atividade, a questão 8 que todos 

os anos provoca terremoto. Todos os anos! Eu já sei, eu já fico esperando, porque sei que o povo vai começar a 

ligar e a dizer:  

“Você é louca, como você, pois uma coisa dessas, ninguém vai conseguir fazer. Os índices vão baixar!”. 

Tá aqui um monte de gente que ligou pra mim. E eu sempre digo que, em primeiro lugar, se a gente não pusesse 

uma questão mais complexa, ia ficar um bloco homogêneo, os que não sabem nada e os que sabem. Acontece 

que, pela experiência eu sei que, em qualquer classe há meninos que sabem muito mais e esses meninos 

precisam ter um lugar onde exercer esse saber. E os professores precisam descobrir que eles têm um potencial 

para ensinar coisas maiores do que os mínimos das expectativas, pois se não a gente rebaixa todo mundo. 

Quando a gente rebaixa os mais sabidos a gente arrasta os menos sabidos pra baixo também. Por que empobrece 

o que acontece na sala de aula. 

 (21’) Bom, essa retrospectiva que eu fiz, me pareceu necessária por varas razões. Primeira, porque tem muita 

gente aqui que não testemunhou isso. Segundo, porque eu defendo uma posição sobre a melhoria da qualidade da 

educação, como um processo que inevitavelmente ultrapassa governos individuais e o que nós temos nessa 

retrospectiva é a continuidade que se prose.. (não vai perder essa palavra) ... se sobrepondo à ruptura. Por que 

mesmo quando o programa foi interrompido e nada ter sido colocado no lugar, o fato de nada ter sido colocado 

no lugar fez com que fosse uma espécie de chave de suspensão. Está suspenso, mas não estava negado. E por que 

eu acho fundamental que a gente reconheça com clareza o que a gente já fez, para ter também com clareza sobre 

o que nos falta fazer. Eu acho que essa clareza não é uma idéia que aparece de repente na cabeça de algumas 

poucas pessoas iluminadas. É olhando pro que a gente já fez que a gente pode pensar em quais são os próximos 

passos.  

(22’ 45) E isso que estou pondo aí (slide no data show – Tabela a seguir) eu acho que vocês estão vendo pela 

primeira vez.  

22’58) Isso eu também apresentei em La Plata e foi um oh! oh! na platéia. Por quê? Aqueles 17,9 que estão ali - 

não têm nada há ver com SARESP heim! -  É que entre os 40% que a gente reprovava e os 22,1% que em 2003 

ainda se mostraram ainda insuficientes tinha um vão, uma diferença de 17,9 %, mas na verdade essas coisas não 

são comparáveis porque uma coisa é uma avaliação sistêmica, planejada com as mesmas características e outra 

coisa é você dizer quem foi reprovado, quem foi aprovado. Cada escola, cada professor tinha autonomia para 

decidir isso, então os critérios eram muito ambíguos, enfim essas coisas não são comparáveis, por isso ela está 

ali em vermelho que é só pra gente ter uma idéia de que houve um percurso. 

(24’) Em 2003, nós tínhamos 22,1% das crianças que não escreviam alfabeticamente. Em 2004 nós avançamos 

3,7% e ficamos com 18,4% de alunos que ainda não sabiam ler e escrever. Em 2005 baixamos para pra 15,5 %, 

ah, avançamos quase 3%. Em 2006 não teve SARESP. Em 2007 nós vencemos mais quase 3%. Em 2008 mais 

quase 3% e em 2009 mais 2,4%. Isto é progresso real, certo? Não é banda de música, festa, não. Isso aí é 

trabalho de formiga. E a Educação só funciona assim. Leva anos e anos pra ter resultado. Não é como jornalistas 
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que são especializados em coisas para a classe média que vem lá e dizem: “Ah, mas só melhorou 10%, ah, isso é 

muito pouco!” Bom eles entendem de ranking de escola privada, não entendem nada de educação pública da 

maioria da população. Aliás, são capazes de analisar política econômica, política exterior, mas não são capazes 

de analisar política... nem política de educação nem política de saúde, nem política de segurança. Por quê? 

Porque são políticas que atravessam governos ou não acontecem. Que quando essas três ordens de política, 

mudam a cada 4 ou 5 anos, você não tem, na verdade uma política de estado que dirija o pais na direção que ele 

tem que ir. Vai aos trancos e barrancos, andando para frente e para trás.  

 

 

 

 

 (26’36) E neste momento nós temos 92,6% das nossas crianças, não é escrevendo alfabeticamente, é produzindo 

texto e lendo com autonomia. Então nossas exigências estão mais altas do que se costuma fazer. E a função, por 

exemplo, dessas novas questões ..... Por exemplo, se desse ano agora pro próximo, para 2011, mas no SARESP 

de 2010, nós mantivermos exatamente a mesma performance, nós vamos chegar a 95% da população lendo e 

escrevendo decentemente.. Isso, em primeiro lugar nunca aconteceu neste país e em segundo lugar isso é um 

número bom para qualquer país do mundo. Qualquer pais do mundo! Porque não existe desempenho de 100%. 

100% é meta, agora, dependendo das condições objetivas você encontra qualquer número entre 95, 97, 98 %. 

Nenhum país tem mais que isso. Então eu acho que nós estamos fazendo um ótimo trabalho e vocês são 

responsáveis por ele.  E não adianta ter uma idéia de gabinete se as pessoas estão convencidas do estão fazendo e 

não trabalham na base, não acontece nada. 

..... (Quantas horas ainda tenho? Rs.) .....( OF). Não, dá e sobra. 

Slide 

Eu fiz uma outra conta encima da conta da Conceição. Ela juntou os suficientes e eu juntei os outros. Porque, o 

regular e o bom estão dentro da faixa dos que alcançaram ou ultrapassaram um pouquinho as expectativas de 

aprendizagem e o muito bom e o excelente, são os que me salvam de ser trucidada depois de cada prova por ter 

feito uma questão tão difícil que ninguém ia responder. Mas olha, 48, 2% dos nossos meninos, foram capazes, 

sem nunca ter tido essa tarefa de fazer um resumo, foram, tinham uma leitura e uma escrita tão desenvolvida,  

que eles foram capazes de ler, de ler o resumo, entender que aquilo era um modelo e realizar a atividade. É claro 

que se a gente tivesse dado isso em condições normais, quer dizer, dado três ou quatro textos diferentes, pedir 

para fazer um resumo sem modelo sem nada eles não dariam conta, mas aí também seria um absurdo. Mas faz 

anos...  

(30’34) A “Sopa de pedra” vocês lembram? Foi um escândalo, lembram? O que ligaram para mim para dizer que 

o texto era grande demais, era difícil demais, que os meninos iam se perder, eles não iam conseguir fazer as 

receitas. Os índices foram mais altos esse ano, porque, os meninos.. Nós achamos difícil, mas os meninos 

acharam fácil. 

(31’05) Reparem o que está ali. (slide). Nós temos que cuidar daqueles 7,4%. E agora eu vou dizer uma coisa 

que talvez seja fora do lugar. Mas nós precisamos alimentar os meninos dos 48,2% também. E nós temos que 

entregá-los para a terceira e a quarta série já sabendo uma parte do conteúdo que é tradicionalmente de 4ª. 

Tradicionalmente, quer dizer, no papel, porque ele nunca foi exercido. Quer dizer, há coisas que a escola não 

sabia que tinha que tomar como objeto de ensino. E é disso que nós vamos falar agora. Bom, há uma, um retorno 

de vocês de que há um estrangulamento, eu não sei se é igualmente distribuído, mas há um retorno de vocês 

dizendo que, e dos PCs, dizendo que tem meninos ficam estacionados na escrita silábica com valor sonoro 

ANO 

SARESP 

PERCENTUAL DE ALUNOS QUE 

ESCREVEM 

ALFABETICAMENTE E LEEM 

COM AUTONOMIA 

PERCENTUAL DE ALUNOS QUE 

NÃO ALCANÇARAM AS 

EXPECTATIVAS DE 

APRENDIZAGEM 

AVANÇO EM RELAÇÃO À 

AVALIAÇÃO ANTERIOR 

2003 77,9% 22,1% 17,9% 

2004 81,7% 18,4% 3,7% 

2005 84,5% 15,5% 2,9% 

2006 --- --- --- 

2007 87,4% 12,6% 2,9% 

2008 90,2% 9,8% 2,8% 

2009 92,6% 7,4% 2,4% 
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convencional e não conseguem avançar daí. Ficam muito tempo e aparentemente ficam cristalizados ali.  

(33’) Essa é uma área onde nós temos que intervir, porque já existe conhecimento produzido. Vocês se lembram 

que no ano passado eu trouxe os dados das últimas pesquisas que mostravam uma compreensão agora diferente 

da passagem do silábico para o alfabético. Eu vou desenvolver isso um pouco mais com vocês. No ano passado 

nós distribuímos o texto em espanhol, mas ele agora já está traduzido e revisado, eu não se chegou até vocês. 

(Não....). Então nós precisamos fazer isso chegar. Tá revisado. (..) Ele agora tem revisão técnica, porque 

problema desses textos que eles não podem sair sem revisão técnica, se não dá problema, porque não é pago a 

tradução. (34’15) Então eu queria. .. Então um dos dois pontos que eu acho que nós temos coisas para fazer é na 

produção de texto e na leitura como instrumento de estudo,  é isso que aponta para as séries mais altas. Ano 

passado eu falei para vocês desse artigo que chamava “A desestabilização das escritas silábicas, alternância e 

desordem com pertinência”, mas eu falei muito rapidamente e vocês receberam o texto em espanhol e eu acho 

que também, às vezes não é só que exista o conhecimento produzido, às vezes a gente precisa sentir a 

necessidade desse conhecimento para que ele faça sentido e essa demanda de que há um gargalo de meninos 

silábicos que não avançam na segunda série, me parece a demanda  que vai tornar, vai dar sentido a esse 

conhecimento novo. Fala.. 

(35’37) Eu vou botar alguma aqui só para vocês lembrarem. (pode jogar o primeiro). Bom esses dados são todos 

reais, eu não inventei, não. Podia até ter inventado, por semelhança, mas não, esses são todos reais. Então o 

menino que no mesmo dia foi capaz de escrever: 

 CAMELO (no mesmo dia AEO e no mesmo dia CML). 

Isso diz o que? Que há, que, essa idéia de que os professores tem de que os meninos que escrevem silabicamente 

usando predominantemente vogais fazem isso por que não sabem as consoantes é um equívoco, porque 

muitíssimos sabem todas as consoantes, só que eles não têm como juntar. Por que o que representa cada letra se 

eles juntarem? É outro sistema, eles não tinham, eles não construíram ainda, e é isso torna muito sofrida a 

passagem da escrita silábica para a escrita alfabética. É muito comum os meninos se desorganizarem nesse 

momento. 

(37’15) Esses são exemplos da pesquisa da Claudia Molinari que conversou com vocês no ano passado, 

lembram? 

(Slide) Isso é escrita de SODA. A menina escreveu SODA e daí a pouco ela escreveu SODA. É que numa ela 

escreveu com lápis e papel e na outra ela escreveu no computador e olha a diferença. E aí não é só uma questão 

de consoantes ou vogais, é uma questão de qual é a letra ou é uma questão de qual é a letra boa para escrever 

essa sílaba. 

Também da mesma pesquisa 

SALAME  LAM e ALM e não da grandes perturbações, quando você Poe uma ao lado da outra eles ficam 

desconfortáveis, mas não suficiente para juntar as letras. Porque a experiência que eu tive de uma professora que 

disse, “então vamos juntar”! Foi um desastre, o menino não queria mais voltar para a escola... 

(38’25) Esse já é do material do primeiro ano gravado. O menino escreveu PETECA, o outro foi lá e disse “tá 

faltando”, botou o C e deu  PEAC  PEC (A). E aí a outra foi lá e disse, não mas peteca acaba com A. Virou 

trocou o C pelo A e aí a leitura foi mais interessante ainda. E PECA.... 

P    E      C    A 

      P            CA  

(39’) Ele leu Pé (no primeiro E) e cá no A e desprezou o resto, mas pra escrever eles iam agregando letras. E 

agregando letras sempre com um lugar silábico na escrita. Porque o fato é que esses meninos, o que a gente 

antigamente chamava de silábico-alfabéticos, e podem continuar chamando heim, não estou dizendo nada. É que 

hoje está se estudando o que é que se esconde por trás dessa idéia do silábico-alfabético. E eles são silábicos. 

Eles são silábicos estourando na (.....) mas são silábicos. Então na hora de escrever, é uma coisa muito 

interessante, pois quando eles vão escrever, eles põem aquele monte de letras e quando vão ler eles lêem 

silabicamente e aí não sabem o que fazer com o que sobrou. Aqui, é o contrário, eles vão pondo letras e letras 

adequadas, só que na hora de ler eles recuam para o sistema que eles construíram e que entendem que é o 

silábico. É muito interessante esse movimento. Aí eu queria ver se dava para mostrar um vídeo que eu mostrei 

para vocês no ano passado, mas não estava editado e principalmente não tinha legenda para entender o que as 

crianças diziam.  

[...] 
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Vídeo: “Pensando em voz alta”. 

Tá vendo ela tirou o “xá” e baixou o “xá”. 

Olha o que elas vão fazer. 

 De in te  “DENTE”  

Elas vão começar a espichar o den 

A nasal dava pra entender. A nasal vira ditongo e o ditongo vira hiato pra caber. 

De in te 

Não pode ser só três letras. 

Não pode ser só três letras... (Telma - risos) 

ASDONET 

Marli narra no vídeo... 

Esse artigo é da revista “Leitura e vida” e eu tomei o maior puxão de orelha porque não tinha a fonte. 

Depois eu vou botar direitinho. 

Pronto pode parar. 

É diferente ver com a legenda, não é? 

Elas são umas figurinhas não são? 

Minha filha. 

Ai minha filha! 

E depois eu prestei atenção e vi outras meninas se chamando de “minha filha”, os meninos não, ninguém chama 

de “meu filho”. 

Ah...  

Qual é a nossa questão aqui. 

O que é... (.. ) 

O que é (...), não não para trás... 

O que é que não ajuda os meninos silábicos que estão neste momento a avançar? 

As professoras quando vêem que eles são capazes de usar mais letras e são capazes de usar letras que servem, 

elas começam assim: “Ouve (sinal de ouvir), presta atenção!” Como se ele tivesse não usado a letra por 

distração. Pois, eles sabem que letra é! Por esse caminho, os meninos travam. E isso é uma coisa que a gente 

precisa ter claro. Esses silábicos renitentes são meninos travados por uma situação que pede a eles uma análise 

fonêmica quando eles fazem ainda uma análise silábica. Uma análise silábica complexa, uma análise silábica 

muito refinada, mas não é fonêmica ainda. E eles ficam perdidos e eles voltam a escrever cuidadosamente uma 

letra para cada sílaba para a professora não ficar cutucando. O que ajuda a avançar então? Não é nenhum milagre 

não heim, é uma coisa muito simples, tem há ver com o fato de você entender o que é que o menino está fazendo 

e responder ao que ele está fazendo com alguma coisa que para ele paca sentido. Então a pergunta é que outra... 

O menino está escrevendo lá TATURANA, ele põe AU depois ele volta e põe mais uma que corresponde. E aí o 

professor pode p.. E que outra letra é boa para escrever essa silaba. E que outra letra.... Não com o menino na 

carteira heim, isso é uma situação para trabalhar na lousa. E que outra letra pode ser boa para escrever essa 

sílaba? E deixar em desordem até o fim da escrita e depois voltar e começar a apontar nas questões da ordem 

com eles. Porque eles vão ser capazes de ordenar ainda antes de estabelecer uma correspondência fonêmica, mas 

esta situação de primeiro pensar  que mais de uma letra serve para escrever uma sílaba. Certo, não é qualquer 

letra. E que há uma ordem mais adequada, vocês lembram? A menina dizia: não pode botar o U aí se não vai 

ficar shampu u. Mas isso na lousa com a classe toda, ou um grupo dos silábicos com a professora da pra discutir 

noutro nível. E, esse processo de ordenar é um bom caminho para eles começarem a se tornar capaz de fazer uma 

análise fonêmica que é a necessária para a escrita alfabética, certo? É muito comum o professor ficar chuchando, 

por exemplo, eu sei que está rolando direto no sistema. Eu sei porque chega no meu ouvido. Nas escolas 

particulares, isso é uma verdadeira praga que é o seguinte, a professora da todas as letras para o aluno silábico e 

diz que ele tem que usar todas para escrever uma determinada palavra. Os meninos escrevem silabicamente 
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depois agregam no fim. E a professora fica, eu tenho isso gravado. Tenho uma aluna fazendo uma monografia 

sobre esse tipo de intervenção. A professora fica dizendo: “MU, MU”. O menino tinha que escrever 

música.”MU, MU”, ele botou o “U”, “MU MU”! Ela fica fazendo papel de quem está (gesto, som indefinido). E 

os meninos não sabem o que a professora tá falando, mas  se ela dissesse para esses dois meninos, você usou o 

U, você acha que aqui tem outra letra que serve para escrever “MU”? Ele vai logo por o M depois do U, certo? E 

isso não é nenhum problema, porque depois você volta sobre o conjunto e começa a analisar com eles a ordem. 

Esse é o  espaço onde eles vão poder avançar, do silábico. Do momento silábico, para a escrita alfabética. Pode 

ser.. Parece uma bobagem? Não é não, por que isso está na corrente do que eles pensam. E o outro tá contra o 

que eles pensam. E todas as vezes que a gente não segue o fluxo da elaboração das crianças a gente torna a tarefa 

de aprender para eles cada vez mais difícil.  

Agora, um outro conteúdo. Depois se vocês quiserem (...). Eu espero deixar um tempo. O outro conteúdo é 

produção de texto. Olha, 74% das crianças estão bem. Estão produzindo texto de verdade. Uns com mais 

competência outro com menos, mas eles sabem o que é um texto e sabem e podem batalhar para produzir cada 

vez melhor se eles tiverem apoio. Mas 16% produziram frases. Que remetem ao conteúdo, mas não formam um 

texto. Esse é um território onde os professores precisam avançar. Não que não esteja bom o outro. Está bom, mas 

nós não vamos abandonar esses mais de 16%. Tem mais um outro tanto, acho que 17%.... Tem mais acho que 

17,5% que escrevem coisas, mas não sabem, mas aparentemente não tem nada há ver com o que foi pedido. 

Provavelmente na cabeça das crianças até tenham, mas nós não conseguimos reconhecer.  Deu 17, vinte foi no 

ano passado?? Não. Então deu 17% (aís). Eu não sei exatamente o que está acontecendo com esses 17%, mas 

esses 16 a gente sabe o que é, FALTA trabalho sobre textualização. Só há dois caminhos para trabalhar a 

textualização. A Kátia vai cansar de mostrar isso para vocês. Mas são dois caminhos que esse cruzam? Não é que 

são duas coisas que você faz e se você fizer uma você tem algum resultado e se fizer a outra você consegue 

algum resultado. Não. Eles se articulam e fora dessa articulação os resultados não são bons. Um é a modelização 

através da leitura do professor? E ler textos dentro do gênero que ele espera que  as crianças aprendam a 

escrever. E o outro é a possibilidade de trabalhar coletivamente sobre um determinado texto escolhido. O que eu 

queria mostrar pra vocês aqui.. Vocês estão conseguindo enxergar?  Mas lá atrás não? 

 

Terminou aqui minha gravação, mas não terminou a fala da Telma que estava no final. 
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APÊNDICE 3 

PARTE DOS MATERIAIS PRODUZIDOS NOS 26 ANOS DOS 

PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO – SEE (CENP, FDE), SME E MEC 

 

Ler e escrever um grande prazer –
Beatriz Cardoso, 1993  – CENP - SEE

Projeto Ipê - A criança e o 
conhecimento, 1991 - CENP

Linguagem e linguagens, 
1993 - FDE

Construtivismo em revista, 
1993 - FDE

Por trás das letras, 1994 –
FDE - SEE

Por trás das letras, 199 4 –
FDE - SEE

Por trás das letras, 1994 – FDE -
SEE

Projeto Ipê - Isto de aprende com o Ciclo 
Básico, 1987 – CENP - SEE

Ciclo Básico em Jornada Única, Vol 1 -1990 –
SEE - CENP

Ciclo Básico em Jornada Única, Vol 2 -1990 –
SEE - CENP

Materiais produzidos durante o Ciclo Básico
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Materiais do Programa Ler e Escrever SME e SEE – São Paulo
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Materiais do Programa Ler e Escrever SME e SEE – São Paulo
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APÊNDICE 4 

QUESTIONÁRIOS PARA PERFIL 

PARTE  4A  

QUESTIONÁRIO PARA PERFIL DE PROFESSOR COORDENADOR DE OFICINA 

PEDAGÓGICA (PCOP) 

 

Parte Geral 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Idade:_____________________________________________________________________ 

Tempo de magistério: _________________________________________________________ 

Há quanto tempo atua como professor coordenador?_________________________________ 

Formação Institucional 

Magistério   

Fez magistério em nível de segundo grau? Sim (  ) Não (  )  

Curso Normal? (  ) Magistério  (   )   Magistério CEFAM (   ) 

Ano de conclusão: _______________________________________________ 

Curso universitário 

Qual?__________________________________________________________ 

1º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

2º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

3º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

Mestrado 

Qual?__________________________________________________________ 

Universidade: ____________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 
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Ano de conclusão: ________________________________________________ 

Doutorado 

Qual?__________________________________________________________ 

Universidade: ____________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

 

Outros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Cursos de formação continuada específicos sobre alfabetização 

Marque os cursos de formação continuada que freqüentou 

 

(    ) Isto se aprende com  o Ciclo Básico. Ano: ________ 

(    ) Construtivismo em revista?Ano: _________ 

(    ) Alfabetização: teoria e prática. Ano:_______ 

(    ) Letra e vida – Formadora. Ano: ______ 

(    ) Letra e vida – participante. Ano: ___________ 

(    ) PROFA SEE. Ano:__________ 

(    ) PROFA SME. Ano: _________ 

(    ) PROFA Particular. Qual?___________________ 

(    ) Programa Ler e Escrever SEE 

(    ) Programa Ler e Escrever SME 

(    ) Grupos de estudo. Qual? ____________________________________ 

(   ) Particular. Qual?______________________________________________ 

(   ) Outros. Quais? _______________________________________________ 

Observações: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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PARTE  4B  

QUESTIONÁRIO PARA PERFIL DE FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 

Parte Geral 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade:_____________________________________________________________________ 

Tempo de magistério: _________________________________________________________ 

Há quanto tempo atua como formador de professor coordenador?______________________ 

Formação Institucional 

Magistério   

Fez magistério em nível de segundo grau? Sim (  ) Não (  )  

Curso Normal? (  ) Magistério  (   )   Magistério CEFAM (   ) 

Ano de conclusão: _______________________________________________ 

Curso universitário 

Qual?__________________________________________________________ 

1º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

2º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

3º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

 

Mestrado 

Qual?__________________________________________________________ 

Universidade: ____________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

 

Doutorado 

Qual?__________________________________________________________ 

Universidade: ____________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 
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Ano de conclusão: ________________________________________________ 

Outros: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Cursos de formação continuada específicos sobre alfabetização 

Marque os cursos de formação continuada que freqüentou 

(    ) Isto se aprende com  o Ciclo Básico. Ano: ________ 

(    ) Construtivismo em revista?Ano: _________ 

(    ) Alfabetização: teoria e prática. Ano:_______ 

(    ) Letra e vida – Formadora. Ano: ______ 

(    ) Letra e vida – participante. Ano: ___________ 

(    ) PROFA SEE. Ano:__________ 

(    ) PROFA SME. Ano: _________ 

(    ) PROFA Particular. Qual?___________________ 

(    ) Programa Ler e Escrever SEE 

(    ) Programa Ler e Escrever SME 

(    ) Grupos de estudo. Qual? ____________________________________ 

(    )Particular. Qual?______________________________________________ 

(    ) Outros. Quais? _______________________________________________ 

Observações: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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PARTE 4C   

QUESTIONÁRIO PARA PERFIL DE PROFESSORES ALFABETIZADORES 

 

Parte Geral 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade:_____________________________________________________________________ 

Há quanto tempo atua em alfabetização?__________________________________________ 

Tempo de magistério: _________________________________________________________ 

 

Formação Institucional 

Magistério   

Fez magistério em nível de segundo grau? Sim (  ) Não (  )  

Curso Normal? (  ) Magistério  (   )   Magistério CEFAM (   ) 

Ano de conclusão: _______________________________________________ 

 

Curso universitário 

Qual?__________________________________________________________ 

1º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

2º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

3º Curso 

Faculdade: ______________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

Mestrado 

Qual?__________________________________________________________ 

Universidade: ____________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 

Ano de conclusão: ________________________________________________ 

Doutorado 

Qual?__________________________________________________________ 

Universidade: ____________________________________________________ 

Duração: _______________________________________________________ 
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Ano de conclusão: ________________________________________________ 

 

Cursos de formação continuada específicos sobre alfabetização 

Marque os cursos de formação continuada que freqüentou 

(   ) Isto se aprende com  o Ciclo Básico. Ano: ________ 

(   ) Construtivismo em revista?Ano: _________ 

(   ) Alfabetização: teoria e prática. Ano:_______ 

(   ) Letra e vida – Formadora. Ano: ______ 

(   ) Letra e vida – participante. Ano: ___________ 

(   ) PROFA SEE. Ano:__________ 

(   ) PROFA SME. Ano: _________ 

(   ) PROFA Particular. Qual?___________________ 

(   ) Programa Ler e Escrever SEE 

(   ) Programa Ler e Escrever SME 

(   ) Grupos de estudo. Qual? ____________________________________ 

(   )Particular. Qual?______________________________________________ 

(   ) Outros. Quais? _______________________________________________ 

Observações: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO(a) PESQUISADOR(a) 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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APÊNDICE 5 
 

Declaração de Responsabilidade do(a) Pesquisador(a) 

 

  Eu, Angela Maria da Silva Figueredo, RG nº 20.370.853-2 , mestrando(a) 
do Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista 
de São Paulo, sob a orientação da Profª Drª Norinês Panicacci Bahia, proponho o 
desenvolvimento da pesquisa intitulada “Formação continuada de professores 
alfabetizadores: como aprende o professor?”  com a realização de aplicação de 
questionário e/ou entrevista (para a coleta de dados) para uma amostra de 11 
profissionais da Rede Estadual de Educação (1 Técnico da CENP, 1 Supervisora 
Pedagógica, 1 Formadora, 1 Professor Coordenador de Oficina Pedagógica (PCOP),  
com entrevistas e 1 Professor Coordenador e 6 professores alfabetizadores), declaro 
que: 

 - assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das informações que 

serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa; 

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 

utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa; 

- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a 

responsabilidade da pesquisadora; 

- os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos e/ou em 

encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os 

direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo qualquer acordo restritivo à 

divulgação; 

- o CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa, por 

meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da interrupção da pesquisa; 

- assumo o compromisso de suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum 

risco ou dano, conseqüente à mesma, a qualquer um dos sujeitos participantes, que não 

tenha sido previsto no termo de consentimento. 

 

São Bernardo do Campo, 11 de abril de 2011. 

 

____________________________________________ 

Angela Maria da Silva Figueredo 

nome completo do(a) mestrando(a) e assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu Angela Maria da Silva Figueredo, RG nº 20.370.853-2, mestrando(a) do Programa de Pós 

Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 

da Profª Drª Norinês Panicacci Bahia, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada 

“Formação continuada de professores alfabetizadores: como aprende o 

professor?”, que tem por objetivo investigar o processo de aprendizagem do professor 

alfabetizador em formação continuada . Para a coleta de dados será realizada a aplicação de 

um questionário e/ou entrevista. 

 

ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação 

dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 

3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se 

tratar de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. 

 

São Bernardo do Campo, 11 de novembro de 2010. 

 

____________________________________ 

Angela Maria da Silva Figueredo 

  

Consentimento do(a) Participante 

 

___________________________________ 

Nome completo  

 

___________________________________ 

Assinatura 

 

Local, dia, mês e ano. 

___________________________________
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APÊNDICE 6 
 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS 
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APÊNDICE 6 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

 

PARTE 6A  

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

 

Parte A 

Trajetória profissional 

Faça um breve relato sobre a sua trajetória formativa e profissional. Quais as situações que mais marcaram? 

Quais as pessoas que considera que influenciaram sua formação? Cursos, etc. 

 

Parte B 

Da atuação como supervisor 

Qual o papel de supervisor pedagógico no Programa Ler e Escrever? 

 

Parte C 

Conteúdos de Formação 

Quais são os conteúdos abordados na formação de formadores de professor coordenador? 

Sobre sistema de escrita: 

Como você aborda? 

Você considera um conteúdo difícil de ensinar? Justifique? 

Você acredita que há muitas distorções no processo de compreensão desse conteúdo? Justifique. 

Você observa situações em que, mesmo passando por formações (Letra e Vida, Ler e Escrever e outras) as 

práticas dos professores alfabetizadores não correspondem às mudanças necessárias?  A que você atribui?  

Nestes casos é possível observar “distorções” na compreensão dos conteúdos propostos? A que você atribui? 

Em relação à compreensão do professor sobre como as crianças constroem conhecimentos sobre o sistema de 

escrita, quais são as distorções mais comuns? 

Como você acredita que um programa de formação de professores deve abordar esse conteúdo? 

Você acredita que há necessidade do professor compreender tudo sobre o “conteúdo sistema de escrita” para 

depois atuar com as crianças? 
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PARTE 6B  

ROTEIRO DE ENTREVISTA DO TÉCNICO DA CENP  

 

Parte A 

Trajetória profissional 

Faça um breve relato sobre trajetória profissional. Quais as situações que mais marcaram? Quais as pessoas que 

considera que influenciaram sua formação? Cursos, etc. 

 

Parte B 

Da atuação do técnico da CENP 

Qual e como é a sua atuação no Programa Ler e Escrever? 

 

Parte C 

Conteúdos de Formação 

Quais são os conteúdos abordados na formação de formadores de professor coordenador? 

Sobre sistema de escrita: 

Como você aborda? 

Você considera um conteúdo difícil de ensinar? Justifique? 

Você acredita que há muitas distorções no processo de compreensão desse conteúdo? Justifique. 

Você observa situações em que, mesmo passando por formações (Letra e Vida, Ler e Escrever e outras) as 

práticas dos professores alfabetizadores não correspondem às mudanças necessárias?  A que você atribui?  

Nestes casos é possível observar “distorções” na compreensão dos conteúdos propostos? A que você atribui? 

Em relação à compreensão do professor sobre como as crianças constroem conhecimentos sobre o sistema de 

escrita, quais são as distorções mais comuns? 

Como você acredita que um programa de formação de professores deve abordar esse conteúdo? 

Você acredita que há necessidade do professor compreender tudo sobre o “conteúdo sistema de escrita” para 

depois atuar com as crianças? 
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PARTE 6C  

ROTEIRO DE ENTREVISTA PCOP (PROFESSOR COORDENADOR DE OFICINA 

PEDAGÓGICA) 
 

Parte A 

Trajetória profissional 

Faça um breve relato sobre trajetória profissional. Quais as situações que mais marcaram? Quais as pessoas que 

considera que influenciaram sua formação? Cursos, etc. 

 

Parte B 

Da atuação como formador 

Como você se tornou um formador de professores? 

Você participou de outros Programas de Formação de Professores Alfabetizadores? De que forma? 

 

Parte C 

Conteúdos de Formação 

Quais são os conteúdos abordados na formação de formadores de professor coordenador? 

Sobre sistema de escrita: 

Como você aborda? 

Você considera um conteúdo difícil de ensinar? Justifique? 

Você acredita que há muitas distorções no processo de compreensão desse conteúdo? Justifique. 

Você observa situações em que, mesmo passando por formações (Letra e Vida, Ler e Escrever e outras) as 

práticas dos professores alfabetizadores não correspondem às mudanças necessárias?  A que você atribui?  

Nestes casos é possível observar “distorções” na compreensão dos conteúdos propostos? A que você atribui? 

Em relação à compreensão do professor sobre como as crianças constroem conhecimentos sobre o sistema de 

escrita, quais são as distorções mais comuns? 

Como você acredita que um programa de formação de professores deve abordar esse conteúdo? 

Você acredita que há necessidade do professor compreender tudo sobre o “conteúdo sistema de escrita” para 

depois atuar com as crianças? 
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PARTE 6D  

ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFESSOR COORDENADOR 

 

Parte A 

Caracterização da Escola 

1 – Quantas turmas de 1ano/2ª série á na escola? E de 2º ano? 3ª série? 

2 – Quantos professores atuam nessas turmas?  

3 – Dos professores: 

A- Quantos são efetivos? 

B- Quantos freqüentaram Letra e Vida? 

C- Quantos participam do Ler e Escrever? 

4 – Qual o índice de alfabetização das turmas? 

 

Parte B 

Do Professor Coordenador 

Considerando que os principais conteúdos relacionados à alfabetização são: Didática da Alfabetização, 

Estratégias metodológicas de formação e Sistema de escrita, responda: 

1 – Você realizou ou realiza cursos de formação que abordam esses conteúdos?Como você os classifica 

Formação Inicial ou formação continuada? 

2 - Qual/quais cursos de formação mais contribuíram para a sua atuação na formação de professores? 

3 – E qual/quais contribuíram/contribuem para sua compreensão sobre sistema de escrita? 

4 – Quais contribuíram/contribuem para a prática da formação de professores alfabetizadores na escola? 

5 - Quais situações de formação você realizou com os professores alfabetizadores sobre o conteúdo “sistema de 

escrita”? 

6 – Quais são as atribuições do professor coordenador? Dessas qual a mais complexa? 

7 – Quais são os principais desafios do professor coordenador? 

8 – Você tem percebido avanços no conjunto da unidade escolar relacionado a pratica do professor 

alfabetizador? 

Parte C 

Trajetória profissional 

Faça um breve relato sobre trajetória e formativa e profissional. Quais as situações que mais marcaram? Quais as 
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pessoas que considera que influenciaram sua formação? Cursos, etc. 

 

 

PARTE 6E  

ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFESSOR ALFABETIZADOR 

 

Parte 1 – Considerações do professor alfabetizador sobre formação continuada 

 

1- Você participa ou participou de formação continuada? Quais 

2- Quais as dificuldades e/ou facilidades encontradas  para o desenvolvimento de uma prática adequada na 

sua atuação como professor alfabetizador? 

3- Você considera que sabe analisar as hipóteses de escrita de crianças em processo de alfabetização 

 

Parte 2 - Analise as escritas abaixo: 

Escrita 1 

Escrita 1 

 

 

 
 

 

 

Como você classifica essa escrita? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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O que essa escrita revela sobre os saberes dessa criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Que intervenções do professor podem ajudar essa criança a avançar na compreensão do sistema de escrita? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Escrita 2 

Escrita 2 

 

 

 
 

 

Escrita 2 

Como você classifica essa escrita? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

O que essa escrita revela sobre os saberes dessa criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Que intervenções do professor podem ajudar essa criança a avançar na compreensão do sistema de escrita? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Escrita 3 

Escrita 3 

 

 
 

 

Escrita 3 

Como você classifica essa escrita? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

O que essa escrita revela sobre os saberes dessa criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Que intervenções do professor podem ajudar essa criança a avançar na compreensão do sistema de escrita? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________ 

Observações:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Escrita 4 

Escrita 4 

 

 

Escrita 4 

Como você classifica essa escrita? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

O que essa escrita revela sobre os saberes dessa criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Que intervenções do professor podem ajudar essa criança a avançar na compreensão do sistema de escrita? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



ix 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Observações: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 7 
 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
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APÊNDICE 7 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA PROFESSORA 1 – P1 

P1 – 1º ANO 2011 

Sons das crianças na sala de aula 

P1: Presunto é o mesmo queijo, pão. O menino comeu queijo. Eu acho que ele... O menino comeu... 

queijo, é eu acho que é silábico 

Angela: Então você acha que ele é silábico, que ele está passando da hipótese pré-silábica para 

silábica? 

P1 É. 

Angela: Está ótimo. Que intervenções você faria? 

P1: As mesmas. 

Angela: Sim. 

P1: Alfabeto móvel, escrita espontânea, escrita dirigida, livro de palavras, leitura de historinhas, a 

mesma coisa que a gente faz mesmo. 

Angela: Hã.  (risos)   . Então vamos para quatro? 

P1: Andressa. O nome dela é escrito assim?  (?) 

Angela: É. 

P1: (?)  Pressilábica, usou as letras que ela conhece do nome dela o A o S , Andressa, e saiu repetindo 

tudo igual, pressilábica. 

Angela:  E as intervenções? 

P1: Alfabeto, letras móveis. 

Angela:  (risos)    

P1: Ah! As intervenções, as atividades são basicamente as mesmas...  

Angela: Certo. 

P1: ...é que dependendo assim, tem crianças que precisa assim de uma atenção maior, tem que 

sentar do lado dela, ajuda para não perder o interesse e não entrar em pânico, mas as atividades que 

já gente dá são as mesmas,  a gente trabalha muito alfabeto móvel para criança ... 

Angela: Certo. 

P1:...pode movimentar as letrinhas e perceber... 

Angela: Sim. 

P1:... trabalhar com o nome dela,  que aqui nem o nome dela ela está sabendo escrever... 
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Angela: É? 

P1: Então é isso. 

Angela: Então está bom. Você quer falar mais alguma coisa?  

P1: Não. 

Angela:  (risos)   . Então assim do que eu precisava é isso. 

P1: Só isso. 

Angela: É. Só isso. 

P1: Está ok. Isso daqui eu...? 

Angela: Você passa para XXXX? 

P1: Passo. 

Angela? Por favor 

P1: Passo. 

Angela: Quero agradecer muito sua colaboração. 

P1: Desculpe não poder te ajudar muito, (que pena que estou...?) 

Angela:  (risos)    

P1:  (... que pena péssima entrevista?) 

Angela: (risos).  Ajudou muito, muito mesmo. 

P1: Ah, as falas foram meio emboladas. 

Angela: Não, fique tranquila, sim. Só vou usar realmente o que for de positivo. 

P1: É porque a gente está na 3ª e 4ª é completamente diferente. 

Angela: É, é. 

P1: Ai eu tive que mudar de horário eu vim para de manhã, e a ultima sala de manhã era o 1º ano, ai 

eu estava insegura e eu falei  com XXXX e agora eu quero de manhã, mas... 

Angela: Mas, vai bem é uma delicia, não é? É uma delicia 

 P1: Pega que a gente dá uma força, dá tudo certo 

Angela: E quando você tem um grupo, um trabalho coletivo ajuda muito. 

P1: A primeira semana, eu achei que eu ia (...?) 

Angela:  (risos)    

P1: Chegava em casa acaba, eu to moída, mas, agora já está caminhando.  

Angela: Vai acostumando. 

P1:  (risos)   . Tchau. 

Angela: Muito obrigado. Desculpe incomodar. 
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P1: Imagina. 

Angela: Eu vou da um retorno depois. 

P1: Sim.  

Angela: Eu queria... 

P1: Desculpe se eu errei muito, viu. (risos) 

Angela: Imagina, fique tranquila porque a aprendizagem é esse processo mesmo que eu quero 

analisar, está bom.  

P1: Está bom. 

Angela: Será que tem como chamar outra professora, será que a XXXX pode? 

P1: Eu vejo lá, pode ser? 

Angela: Pode ser. Muito obrigado. 

P1: Obrigado você. 
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ENTREVISTA PROFESSORA 2 = P2 

 

Ângela: Seu nome completo é? 

........................................................................................................................... 

Ângela: nossa que no mão (risos), é você tem uma turma do segundo ano aqui? 

P2: Segundo ano. 

Ângela: Certo, você participou  ou participa de formação continuada? 

P2: as formações só são feitas aqui na escola. 

Ângela: Certo. 

P2: Mais formação eu já participei a única foi o ler e escrever. 

Ângela: O ler e escrever aqui da escola é o Letra e Vida. 

P2: É Letra e Vida é isso. 

Ângela: Certo. 

P2: O Ler e Escrever foi na outra. 

Ângela: Certo. 

P2: O Letra e Vida eu participei e fiz todo o curso. 

Ângela: A aqui na escola você faz os HTPCs ? 

P2: É e quando tem algum cursinho... 

Ângela: é que continua? 

P2: Alguma coisa sim, mandam mais, aqui não está mandando mais a gente fazer... 

Ângela: é mais o coordenador. 

P2: é mais a coordenadora que passa. 

Ângela: e ai passa para vocês? 

P2: isso. 

Ângela: Está ótimo, quais as dificuldades ou facilidades que você tem encontrado pro seu trabalho 

em alfabetização ? 

P2: Olha, eu este ano estou com o segundo ano, eu tenho trabalhado mais com terceiros e quarto 

anos e aqui as crianças aprendem com mais facilidade o que eu tenho muita dificuldade é quando 

vem alunos de outra escola e esse aluno vem defasado a gente tem muita dificuldade por que as 

nossas crianças...caminham muito rápido e agente tem que fazer um trabalho separado, individual e 

as vezes o aluno não quer ai você manda o aluno pro reforço e a gente faz por exemplo esses 

professores que ficaram fazendo cursos entraram na sala de aula e me ajudaram muito ano passado. 

Ângela: certo.  

P2: então as crianças na sua maioria saíram alfabéticos não alfabetizados. 

Ângela: Entendo. 

P2: Por exemplo eu tive com a terceira serie que hoje agora é quarta série, e... que no caso seria 

quarto ano. 

Ângela: quarto ano? 

P2: eles chegaram sabendo as letras do alfabeto e alguns nem as letras do alfabeto e para fazer 

trabalho com eles não foi nada fácil. 

Ângela: Esses que vem de fora de outra escola? 

P2: É eles vieram de fora eu não sei se sempre os problemas são que vem de fora eu estou dizendo 

que vieram de fora alguns problemas muitos difíceis e a gente teria um trabalho assim... Árduo. 

Ângela: Ok. 
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P2: mais eles conseguiram sair pelo menos alfabetizados. 

Ângela: certo. 

P2: isso com o reforço mais como por exemplo tem uma aluna que o problema dela é psicológico 

mais a mãe não leva, e vai para conselho tutelar e vai puxa, puxa e vai e a aluna conseguiu aprender 

as letras do alfabeto, conseguiu alguma coisa mais ela esquece algumas coisas. 

Ângela: Certo.. 

P2: E não é um problema do professor , de modo algum do professor da escola é problema que a 

aluna tem e que é preciso ter, um médico... a e o relatório que veio ela tava fazendo uma avaliação 

para verificar o problema mais ate hoje não tivemos resposta. 

Ângela: Certo.... 

P2: a professora fala que não tem. 

Ângela: certo 

P2: agora este ano eu estou com uma sala boa. 

Ângela: Certo. 

P2: uns alunos ótimos porem tem um menino que tem um problema de fono e se a mãe dele não 

levá-lo ao fono ele é fadado ao fracasso não só porque ele tem muita dificuldade de aprendizagem 

porque as crianças elas não perdoam... 

Ângela: Entendo... 

P2: e ficam nos chamando... se chamando de Sábicio...sábicio. 

Ângela: Entendi. 

P2: no terceiro e quarto ele vai começa a se sentir mal porque os outros ouvem dele vão.... por isso 

acontece. 

Ângela: então assim ele é alfabetizado...não 

P2: não ele não é alfabetizado, porque ele não consegue ouvir a palavra ele, e ele até a sílaba 

simples... alguma coisa vai, mas quando chega naquela sílaba em que ele mesmo não pronuncia ele 

não consegue, e ai os problemas começam a aparecer na falta do “R” nisso Fabrício... Fabicio 

Ângela: certo 

P2: então eu não pronuncio Fabrício... 

Ângela: Entendi. 

P2: então coisas assim... 

Ângela: está bem. 

P2: então eu acho aonde pega mais. 

Ângela: E você considera que sabe analisar escritas de crianças em processo de alfabetização? 

P2: eu acredito que eu sei (risos), vamos ver 

Ângela: vamos ver se está certo, está mais olha o seu olhar 

Maria: está bom  

Ângela: eu não quero te atrapalhar não 

P2: Está. 

Ângela: então a escrita “um” aqui são as palavras ditadas, mortadela, presunto, queijo e pão a escrita 

“um” da Stefany 

(Tempo) 

Ângela: o menino comeu queijo 

P2:: eu acho que essa criança está numa fase... é silábico com valor. 

Ângela: Entendi. 
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P2: mais aqui na frase... ele está é pré ele, ele fala assim direto, então ele está em transição entre 

pressilábico e silábico não, não pode ser  pressilábico a frase não dá (risos) 

(tempo) 

P2:  ele falou direto, o menino comeu pão  

Ângela: é 

P2:: e ai a forma que ele falou a frase, ela é pressilábica mais a forma que ele escreveu aqui as 

palavras ele está silábico com valor  mor-ta-de-la 

Ângela: Sei... 

P2:: é pre-sun-to ele está em transição 

P2: em transição entre silábico com valor e ainda tem um pouco do pressilábico ele está meio... ele 

não está... aqui não é a frase 

Ângela: Certo. 

P2: isso que eu vi 

Ângela: está ótimo, eu estou preocupada com o seu horário 

P2: aqui a mesma palavra mortadela, aqui é pressilábico 

Ângela: Certo... 

P2: montológo. 

(tempo) 

P2: ele está em transição porque ele já faz assim e ele já está silábico sem valor e ao mesmo tempo 

pressilábico porque ele está ainda... ele é ele ainda escreve mais palavras do que o necessário, então 

ele ainda está no ... eu ainda conto como pressilábico 

Ângela: certo 

P2: mais eu já sei que ele está em transição 

Ângela: está  

P2: é assim que eu vejo 

Ângela: Fica à vontade, fique tranquila (risos). Andressa... 

Outra pessoa: Elas estão com medo de você. 

Ângela: então eu não mordo ninguém  

P2: (risos) A Andressa eu a vejo como pressilábica porque ela só a... alem dela não escrever o próprio 

nome, ela coloca as letras do próprio nome no nome de tudo 

Ângela: Certo, ai o que eu teria que perguntar veja se da tempo ou não se não der não tem 

problema. O que você acha que cada um  deles já sabe e que intenções você faria para eles 

avançarem .... Tudo bom  

P2: bom ele já reconhece a letra 

Ângela: a Stefany o que ela sabe? 

P2:: a Stefany ela já é silábica com valor 

Ângela: certo 

P2: ao mesmo tempo a pesar de eu achar que ela ainda está em transição por causa da frase 

Ângela: Certo. 

P2: ela... que silábica com valor é  silábico tem com  valor que ela escreve letras da palavras em que 

ela tinha que escrever 

Ângela: isso  

P2: ela já conhece, ela já as intervenções  são letras moveis, cruzadinhas, caça-palavras onde ela vai 

encontrar as palavras de forma corretas porque você da as letras, por exemplo mortadela, você da as 
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letras moveis a palavra mortadela completa e ela tem que montar sem sobrar letras e é aonde ela vai 

entrar em conflito, porque ela só escreve com algumas, e às vezes do ditado para criança coloco as 

letras, que ela coloco e mostro para ela que está faltando ela tem que encontrar o que está faltando 

ai ela vai lendo, e vai lendo ai ela vai encontrando as letrinhas. 

Ângela: certo 

P2: é assim que eu faço como eu faria com a Stefany 

Ângela: certo  

P2: Alguma coisa com a Vitoria, mais a Vitoria por exemplo ela ainda não reconhece, tem que se 

trabalhando o alfabeto primeiro 

Ângela: Entendo. 

P2: ela tem que conhecer todas as letras do alfabeto, ai eles coloca qualquer uma ai, eu vou trabalha 

o som 

Ângela: Certo. 

P2: apesar dela está pressilábica ... 

Ângela: Sim. 

P2: ela já reconhece, todos eles já reconhecem as letras como forma de escrita, eles não colocam 

números 

P2: então eu tenho que trabalhar o som das letras, mais alguns coloca qualquer letra, mais eles já 

conhece as letras do alfabeto 

Ângela:certo 

P2: e outros não então por exemplo, essa daqui tem que trabalhar o nome ,nome...nome...o nome 

dela o nome dos colegas, para ela perceber as letras, como utilizá-las e aqueles que já percebem por 

exemplo, a esse daqui que está em transição, é cruzadinha, caça palavras, do jeito que eu falei com 

as letras moveisia  

Ângela: é o João Paulo. 

P2: é é João Paulo e qualquer um desses, você tem que trabalhar as mesmas  coisas  e lista de 

palavras o tempo todo sempre do mesmo cam... campo semântico 

Ângela: certo 

P2: se você trabalhar lista de palavras você não consegue se, aquilo que faz sentido para ele 

Ângela: certo 

P2: se não fizer sentido você pode dar o que for que eles não vão aprender nada 

Ângela:    ótimo, isso você tem pressa eu só ia perguntar se você trabalha outros conteúdos alem de 

sistema de escrita, leitura, produção de texto com  seus alunos? 

P2: outro conteúdo alem de ...  

Ângela: alem dessa questão de sistema você, trabalha com leitura, produção de texto 

P2: a leitura, produção de texto, hoje mesmo eu dei uma musiquinha , hoje só recordação eu dei a 

dona arranha subiu pela parede , a dona arranha... ai chegou um certo ponto eu parei ai eles tiveram 

que termina ai se pula para aqueles que já não sebe eu mando todos, eu não consigo trabalha 

individual, eu teria que trabalhar individual diversificado eu do tudo, aquele que não sabe quando ele 

está na dupla ele trabalha junto aquele que já sabe ajuda aquele que...ai tem aquela atividade que 

aquele que não sabe eu falo você não vai ajudar hoje porque hoje ele vai ter que aprender 

Ângela: Certo. 

P2: aquele que termina mais rápido eu vou dando outras coisas  

Ângela: certo  
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P2: eu faço assim  

Ângela:está ótimo, vai lá pro seu trabalho  

P2: desculpa. 

Ângela: desculpa por te atrapalhado o seu trabalho 

P2:: está eu nunca falei tão rápido  

Ângela: Obrigada, desculpa encher a paciência de vocês 

P2: não, tudo bem espero ter ajudado  

Ângela: eu só vou manda depois para você assinar essas coisinhas 

P2: espero ter passado o correto 

Ângela: está ótimo muito obrigada. 
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ENTREVISTA PROFESSORA 3 – P3 

 

Professora 3: A prática adequada eu penso assim hã, vai se eu vou fazer um, uma escrita coletiva na 

lousa se todos colaborarem, aquilo flui bonitinho, tanto o que não está alfabetizado, como qualquer 

um que está, como todos os níveis dentro da sala, se estão bem alfabetizados é, bem organizadinhos, 

disciplinadinhos ...  

Angela: Sim. 

Professora 3:  ...aí flui, é gostoso vai ...  

Angela: É, é. 

Professora 3: ...eu acho que é só isso mesmo, de resto dificuldade talvez o número de alunos, mas 

aqui o número de alunos é pequeno, quando o número de alunos é grande ai a gente,  eu fico com 

aquela sensação de que não está com a missão cumprida sabe... 

Angela: Sim. 

Professora 3: ... sempre tem uns alunos que fica mesmo, porque a gente não consegue atender 

então assim eu vou colocar aqui também o número de alunos elevado tem sala que você pega aí 1ª 

série... 

Angela: Tem. 

Professora 3: com 36 alunos... 

Angela: É. 

Professora 3: ...é muito, eu acho, então... (sons da turma). Eu vou por aqui o que 25 eu acredito mais 

de 25, é um 26 acho que até, mais assim para 1ª série acho que 25 é o ideal, pode ser só 1ª série ou 

não... 

Angela: Pode, pode. 

Professora 3: ... Está, agora... depois se você pega uma sala de  2º, 3º, 4º ano, mesmo se for mais de 

25, 30, 35, mas se tiverem bem afinadinhos dá para levar. 

Angela: Entendo. 

Professora 3: É isso, assim... 

Angela: Ah, está ótimo. 

Professora 3: Aí você considera, sabe analisar as hipóteses de escrita de crianças em processo de 

alfabetização, as vezes eu tenho muitas dúvidas... 

Angela: É. (risos) 

Professora 3: Porque assim, tem o aluno que na hora que eu to fazendo hã, a escrita coletiva ele, ele 

fala:  ah, é como escreve então, ah professora é D e O que dá DO, mas, na hora de fazer a sondagem 

isso não acontece... 

Angela: Sim... 

Professora 3: Entendeu, então eu agora o que eu coloco, o que eu vou considerar a escrita ou no 

oral, daí eu tenho que considerar a escrita dele, mas eu sei que ele já está assimilando, mas, ainda 

não produziu na escrita. 

Angela: Certo. 

Professora 3:  Então isso me deixa com dúvida. 

Angela: Certo. 

Professora 3: Aí eu ponho isso? 

Angela: Não, aí você pode ir falando...  

Professora 3: Ah, então está ótimo 
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Angela: que eu vou gravando, fica tranquila. 

Professora 3: Fica melhor então.  Então é isso essa parte, também assim... eu às vezes acho que 

assim eu não tenho, eu não sou 100% segura não na sondagem, eu sempre tenho que pedir a opinião 

de uma amiga, porque eu, assim, segurança total eu não tenho. 

Angela: Entendo. 

Professora 3: Eu sempre tenho assim algumas dúvidas, será que eu considero, se eu não considero, 

então assim não posso dizer que sou 100% não, eu tenho dúvidas. 

Angela: Até porque têm muitas escritas que provocam dúvidas. 

Professora 3: É então, ai você fica pensando... 

Angela: Muitas vezes se tem muita experiência, mas olho para uma escrita dependendo. E agora ? 

Professora 3: E agora , o que qui é? 

Angela: E sempre um olhar a mais, é bom. 

Professora 3: É importante. Uma outra opinião, então é assim eu não tenho 100%.  

Angela: É.  

Professora 3: Aí está aqui para eu analisar. 

Angela: Está, então vamos lá. 

Professora 3: Vamos lá, quero ouvir sua opinião. 

Angela:  (risos). Então eu selecionei como conteúdo as hipóteses de escrita, mas, nós sabemos que 

tanto no Letra e Vida quanto no HTPC, vocês estudam bastante as hipóteses, mas também estudam 

produção de texto, reescrita... 

 Professora 3: Certo. 

Angela: ...outros conteúdos . 

Professora 3: Certo. 

Angela: Mas, eu selecionei então essas escritas para você... 

Professora 3: Está. 

Angela: ... pensar um pouquinho, aí você pode por o seu nome, porque eu vou guardar comigo. 

Dependendo eu vou filmar, mas só sua mão porque quando ouvir a escrita,  (risos), aí a sua fala, a 

essa escrita é tal coisa, eu não terei como recuperar. 

Professora 3: Ah, está bom. 

Angela: Pode ser? 

Professora 3: Pode. Pode. 

Angela: Só sua mão. Não vai seu rosto nada. 

Professora 3: Não fica tranquila. Então, aqui é o nome da menina é Stefany. 

Angela: Isso. 

Professora 3: Então, mas aqui eu não sei exatamente o que ela ...   está  a o mesmo que escreveu 

aqui é aqui? 

Angela: Não, são crianças diferentes 

Professora 3: Não? O mesmo campo semântico, não é? 

Angela: Ah, sim o mesmo campo semântico. São outras escritas 

Professora 3: Ah, está aqui... Essa daqui eu considero como hã silábica com valor sonoro, não vamos 

lá silábica que vê oh: MORTADELA com valor sonoro, aqui oh na vogal e aqui também na consoante, 

está o T ... já está pondo o TA esquece, aqui PRESUNTO terminou com valor sonoro, QUEIJO, PÃO, 

essa aqui para mim é com valor sonoro está ... 

Angela: Ok. 
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Professora 3: ... preciso escrever não?  

Angela: É a Stefany. 

Professora 3:  ... escreve aqui  valor sonoro. 

Angela: Isso. 

Professora 3: Não, aqui para mim está pressilábico. Aqui tem várias letras, ele leu assim corridinho, 

ela colocou, ela deu conta de colocar várias letras, mas nenhuma que tenha o valor e a leitura dela 

foi corrida, ela foi com... com como se diz eu esqueci... a qualificação correta, mas para mim é 

pressilábico... 

Angela: Hum, hum. 

Professora 3: ... está ... Tem gente que, qui fala MORTANDELA, pode ser que aqui MORTÃ...DELA... 

Angela: Hum... 

Professora 3: É... 

Angela: Hã, hã. 

Professora 3: Ele pôs o til aqui porque dá aquele som de Ã e fica TÃ pode ser isso, PRESUNTO, PRE o 

SUN o U está aqui,aqui ele não soube o que fazer, ele escreveu mais, mas, leu na pauta oh, e aqui 

acho que sobrou  se tivesse comigo eu perguntaria essas outras letra o que a gente faz com ela, se 

ele leu aqui sobrou aqui, a mesma coisa aqui QUEIJO se foi ele que fez, é  escreveu colocou assim,  a 

esses, esses  pauzinhos aqui na hora da leitura então aqui sobrou ele não soube fazer com ela e aqui 

o pão não sei, essa aqui... 

Angela:  (risos) 

Professora 3:  ... eu teria dúvida porque por caso dependendo do que ele falou, como ele pronuncia 

MORTÃ, mas mesmo assim olha não dá, talvez eu colocaria ele como silábico sem valor, mas, muito 

então tem muitas letras aqui eu acho que eu colocaria silábico sem valor, está . 

Angela: Está. 

Professora 3: Agora está... 

Angela:  (risos)    

Professora 3: Andressa, também é pré-silábica ela repete todas as letras, para todas as palavras, 

então aqui para mim ela também está como pré-silábica, posso por aqui? 

Angela: Pode. 

Professora 3: Acabou? 

Angela: Acabou.  

Professora 3:  E agora?  

Angela: (Não dói...?) Não é tanto assim?  

Professora 3: Certo. 

Angela: Aí agora seria assim... 

Professora 3: : Como? 

Angela: O que você faria de intervenção, nesses casos com essas escritas, lá na sala de aula, como 

que você usaria essa sondagem para organizar as suas intervenções para essas crianças avançarem 

de uma hipótese para outra? 

Professora 3: Bom aqui eu tenho uma sala de aula essas quatro crianças, ? 

Angela: Isso. 

Professora 3: Está. A lista, a escrita coletiva na lousa, sempre perguntando para ele como escreve, e 

aos que já sabem eu peço para ficarem em silêncio... 

Angela: Certo... 
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Professora 3: ... e os que estão ainda nesse processo é os que eu vou mais trabalhar. Eu também é 

trago eles na lousa, coloco um de cada lado e eu no meio, cada um escreve de um jeito... 

Angela: Ok. 

Professora 3: Aí depois a gente vai socializar na sala, os que já sabem eu peço para ficar em silêncio 

geralmente eles acabam não aguentando um ou outro aí, mas dá certo muitas vezes dá certo então a 

gente vai, trabalho muito isso em sala  assim a escrita coletiva, a leitura, ai vamos acompanhar com o 

dedinho, então depois acha aquela palavra para mim, em parlendas ou em músicas que sempre 

tem... 

Angela: Entendo. 

Professora 3: ... nos livros aqui que o Estado dá.  Hoje mesmo eu tava trabalhando a parlenda: 

“O doce perguntou pro doce, qual é doce que é mais doce”, então, i então assim nesse caso a leitura 

e pediria para eles com dedinho encontrar tal palavra, fica lá com o dedinho e aí eu vou vendo o que 

eles encontram... 

Angela: Certo. 

Professora 3: Então a leitura, a escrita, o trabalho na lousa eu também trabalho muito com o ditado 

recortado, que eu recorto é o trabalho com a parlenda ou com as  músicas ou com lista e ai eu 

escrevo as palavras recorto em silabas e distribuo umas 3, 4,  5 sílabas para cada um, os que estão 

mais adiantados eu coloco as silabas ou então as vogais, hã vamos supor, se caso for uma parlenda e  

tiver ELE É, então o É no caso vai ficar para criança que está mais adiantado, está bom. 

Angela: Entendo. 

Professora 3: E as sílabas para as que estão no processo ainda, e ai nesse caso eles são obrigados a 

olhar o que eles tem na mão, para encaixar o que está faltando na palavra... 

Angela: Certo. 

Professora 3: Então assim seria um ditado, foi chamado ditado coletivo, a gente faz cartaz na lousa 

depois, ai em seguida depois desse ditado, eu distribuo uma figura para eles pintarem se for de lista 

e dessa figura se o aluno recebeu a LARANJA, então ele vai encontrar ali na lista que nós fizemos 

juntos, onde que está a LARANJA então ele tem a oportunidade duas vezes de trabalhar com aquela 

lista de estar desenvolvendo a leitura e a escrita, mais a leitura... 

Angela: Ok.. 

Professora 3: Que ele vai recebe as silabas e vai encaixar na palavra que está faltando, cada um vai, 

quem tem a letra vai a letra LARANJA,vai a LARANJA, a LARANJA começa com que letra, ai  L e agora 

então quem tem o A, então são obrigados olhar na mão, então a gente tem assim uma regra quem 

fala pro coleguinha perde uma silaba da mão porque o coleguinha tem que pensar, porque tem uns 

que tem uma preguiça de pensar olha para mim, ... 

Angela: Ok. 

Professora 3: Aí não vai, então acaba olhando então ele é obrigado a ver o começo, o meio e o final 

da palavra. 

Angela: Certo. 

Professora 3: Ele vai ver o que tem na mão e vai associar, e depois com a figura também, ai eu 

trabalho muito assim e leitura e escrita, cruzadinha, ditado recortado eu fazia esses três tipos de 

intervenção e eu também coloco invés de fazer a sondagem, hã quando fora de época eu ponho o 

desenho que eu aprendi no Ler e Escrever – Letra e Vida, hã coloco o desenho de uma lista vai de 

brinquedo boneca, hã bicicleta, boneca, bola e uma pá os desenhos e eles tem que escrever ... 

Angela: Entendo. 
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Professora 3: ...então você faz a criança ali... 

Angela: Ok. 

Professora 3:... pensar, assim seria isso, mais ou menos o processo... 

Angela: Certo.. 

Professora 3:...muita leitura, escrita e também eu uso também para eles contarem quantas letrinhas 

tem, quantas vogais tem para eles verem, e quantas vezes a gente abre a boca, sempre na leitura na 

lousa... 

Angela: Certo. 

Professora 3: Quantas vezes a gente abre a boca, então quantas letrinhas tem, para eles verem que 

às vezes a gente abre a boca poucas vezes, mas tem tanta letra para eles perceberem que isso pode 

acontecer,  que a letra  a palavra é pequena mas tem bastante letra. 

Angela: Certo. 

Professora 3: É assim. 

Angela: E como está a sua sala? Como você pegou a sua sala e como está agora? 

Professora 3: Ah! Eu estou maravilhada! Eu peguei minha sala, hão. A Sala é boa, as crianças são 

ótimas. O único problema foi o comportamento. A indisciplina deles. Por não ter a disciplina, o 

comportamento direitinho eles acabam perdendo conteúdo. A gente acaba tendo que chamar a 

atenção. Agora não, agora eles estão.. Porque assim, as minhas ferramentas quais são para trabalhar 

com eles. Para chamá-los para a disciplina. Eu tenho como.. trunfo, o receio, o intervalo, eu tenho... a 

educação física; que eu conversei com a professora que eu alguns eu poderia segurar alguns 

minutinhos. E tudo bem. E eu tenho o dia de brincar. 

Angela: Certo. 

Professora 3: Então assim, quem não acompanhar a disciplina, não vai brincar no dia da brincadeira, 

que eu levo lá encima, tem uma área verde, na hora do intervalo o que eu faço, eu os levo para 

tomar lanche e e depois ou eles voltam para a sala ou eles ficam sentados no intervalo. Isso 

melhorou bastante. 

Angela. Ok. 

Professora 3: Então assim, o resultado foi tão bom,  XXXX (neste momento entrou na sala a PC a 

qual a professora se refere), com a salinha, que eu to amando. Eles estão assim outras crianças... 

Angela. Ah que bom. 

Professora 3: Uma bênção. Muito bom. Então eles estão assim, eles estão obedecendo, eles estão 

percebendo que eles têm obrigações. 

PC: Eles estão tendo limites agora. 

Professora 3: É limite. 

PC: A gente pegava aluno o tempo inteiro engatinhando debaixo das carteiras. Então você não 

conseguia atingir a concentração. Deles. Pelo menos (estala os dedos). Na aula de história, tal, você 

começava a ler, você estava lá montando um personagem para chamar atenção, segurava, segurava, 

e não conseguia mais. Pelo menos... Parecia um monte de crianças hiperativas,mas são boas. 

Professora 3: São boas. Ótimas! 

PC: Rendem. 

Professora 3: São carinhosas amorosas, são um doce .  

PC: Mas a gente não conseguia. Essas atividades você tinha que mudar muito rápido para segurar a 

atenção deles. Então mesmo na leitura que.... Eu fiz diversos tipos de leitura na sala dele e que não 

rendia. Cada dia... Na época da Tatiana eu fiz montava um monte de atividades diferentes e não 
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conseguia segurar essa molecada. Mas tudo o que você colocava para eles, eles pegavam muito 

rápido. 

Angela. Certo... 

PC: Mas não dá para você dar um monte de atividades, sem um conteúdo, sem um objetivo. Por que 

chegou uma hora que a gente estava fazendo isso para tentar controlar a sala para poder conversar 

com eles. . 

Professora 3: É isso mesmo. 

PC: Esta aqui quando entrou, coitadinha, estava descabelada. 

Professora 3: Mas agora está uma delícia! 

Angela: E eles avançaram? 

Professora 3: Então... 

Angela: Como eles começaram?Como eles começaram e como eles estão agora em relação à escrita? 

PC: Mostra o Portfólio para ela. 

Professora 3: Eu vou pegar.Eu estava fazendo para você. 

PC: Não, eles são bons. Sei lá.... tinham dificuldades, tem criança que está com duas escolas. Ela 

quando chega aqui.. ela não quer mais saber. Está no limite dela. Eu mandei chamar a mãe. Mandei 

tirar, pois não tinha onde deixar... 

Angela: Duas escolas por que?  

PC: Sei, ela trabalha.. Nós descobrimos isso por acaso. Ela disse que ficava na creche.  Um dia ele 

mostrou a pasta dele para a professora. E olhamos as atividades, nada haver. Perguntamos: Onde 

você está fazendo essas atividades. Ele disse: Na minha outra escola! Ele fica lá das sete ao meio dia. 

Angela: Nossa!! 

PC: Nós chamamos a mãe, segurei a pasta  e ... Que não, que não. Que lá ele só fazia recreação, que 

não era nada daquilo. Mas estão aqui as atividades dele. E ele chorava. Porque ele não queria fazer 

mais nada.  E não conseguia, ele estava cansado. Ela me disse, onde vai deixar ele. Bom aí ela.. 

Segurei a pasta, ela conversou lá com a escola e ele só está agora na recreação e não vai fazer mais 

as lições e só que a gente pergunta para ele fala que sim, só que não veio mais nada para gente, 

então... Ela está tomando o cuidado de não mandar mais a pasta. Então tem momento que ela.... 

Angela: É claro. 

PC: Mas.. aí a gente estava tirando. Eu ficava no recreio com eles para ensinar a comer, a sentar. A 

sentir o paladar da comida. Cosas assim que a gente faz com o filho. A gente começou a fazer com 

essas crianças. 

Angela: Nossa! 

PC: Conversar muito com os pais. Todos os dias no final da aula os pais vinham, alguns. Tem o Bruno . 

O Bruno a gente está conseguindo. Tem problemas com a mãe, com o pai. Mas o pai vem prá ficar só 

que o pai não fica a semana inteira. Depois que  agente conversava com o pai, ele ao invés de levar o 

menino para sair ela.. malhava o menino. Aí veio a mãe com o noivo. O noivo nos ajudou. . 

Angela.  (risos)    

PC: Então, esses problemas sociais no início. Você pensa que está numa sala de primeiro ano.  É você 

tem que começar muito do zero com ele. Mas do zero mesmo no sentido de educação, de 

comportamento, de viver em grupo. Eles não tinham isso. Coisa que a gente tem em outras salas.. 

Agora outras salas com muita dificuldade, de primeiro aninho, só que não sabem  pegar num lápis, 

de fazer uma margem.. coisas que a gente não encontrava nessa. 

Angela. Ãh. 
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PC: Não é? Lógico , ensinar o que eles não sabiam, mas (estala os dedos), muito melhor! Eles são 

ótimos,vai ser uma sala boa. 

Professora 3: Vai. Mas por enquanto tem que ser separados (risos) Vai. Porque muito também vem 

da família, . Os pais eles protegem muito. Que nem, a semana passada.. Eu, tem um menino que é 

lindo o Milton, que é uma graça.  

Na Festa junina, eu fiz com eles dobradura. Então assim, ele foi o único aluno, que eu fui dando as 

coordenadas e ele foi fazendo. Então dobra aqui, ponta com ponta e ele fez lá o balão na dobradura. 

Eu falei mais esperto, ele tem noção de lateralidade. Uma graça tudo em cima, em baixo, do lado, os 

demais não precisamos repetir olha para mim, veja primeiro você vê eu fazendo ai depois di ai que 

eu ia acompanhá-los, não faça nada...E Milton foi (risos) bonitinho só que aqui na hora de escrever 

ele não produz por que você pega o caderno dele de lição de casa que faz é a mãe, ai fui conversar 

com a mãe a mãe ficou brava comigo... 

Angela: Ok. 

Professora 3 : E por dois dias seguidos ela não quer saber da lição do filho dela, não sei agora...ai eu 

tava falando mãe é ele que tem que cortar, é ele que tem que vê o que eu pedi para ele fazer errado 

ou não é ele que vai fazer...É que demora...não faz mal o que ele produzir manda para mim, já em 

sala de aula ele não faz a  lição, ele não se sente capaz, tem muito  da família, dos pais não estarem 

preparados, às vezes você quer ajudar e atrapalha a criança, isso acontece... 

Angela: é 

Professora 3 : vamos ver , é é ... isso está refletindo, a lição  de casa que a mãe  faz está refletindo em 

sala de aula  

3 pessoa : Porque a mãe dele  que faz ... 

Professora 3: ele fala não sei ... 

3 pessoa : Então para que ele vai fazer aqui, se  ele pode leva para casa e a mãe fazer  

Angela: Se ela faz a lição, faz varias outras coisas  

Professora 3: outras coisas 

3 pessoa: com certeza 

Professora 3: A tarefa então, tudo você tem que conversar com o pai ...ele tem tarefa, tem que fazer, 

ele guarda o brinquedo, tem que guardar... por que se ele não tem em casa, aqui na sala de aula vai 

ser igualzinho, depois que conversamos com os pais deu uma boa melhorada graças a Deus, os pais 

se conscientizaram, eles então ... que é difícil esperar. 

Angela: Entendo.  

Professora 3: então tem dias bons, ai tem as recaídas, tanto dos filhos quanto dos pais, melhoro 

muito, muito 

Angela: que bom, é tão bom ver resultado no trabalho.  

Professora 3: então assim 

Angela: que ótimo 

Professora 3: eu... que fiz a sondagem e a Bianca ela é pressilábica, fevereiro, essa daqui está sem 

nome, essa daqui é silábica sem valor sonoro, aqui eu quase coloquei ela como silábica alfabética, 

mais eu achei melhor segurar, mas assim ela para mim está falando muito pouco 

Angela: Segurar porque? 

Professora 3: Assim, não sei porque, como te falei eu fico insegura de colocar aqui na frase, isso me 

deixou insegura porque olha, CO-E-LHO, o mágico, ela não conservou o mágico daqui, pro mágico 

daqui, ai faltou o Tirou, olha o tirou daqui, tirou o coelho da cartola, aqui eu achei melhor segurar 
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Angela: Ok. 

Professora 3: Está, ai eu  coloquei ela como silábica com valor sonoro, mais ela está assim 

praticamente alfabética 

Angela: Então, é... 

 

Professora 3: não, aqui seria trapezista ai seria o mágico e o truques, mais infelizmente justo nela ela 

leu eu esqueci, eu acredito que ela tenha lido silabicamente, colocando a pauta o valor sonoro para 

escrita, TRA-PE-ZIS-TA, MA-GI-CO, o truques na hora do “S” falto o “S”  e a flor, e o mágico tirou o 

coelho da cartola isso aqui me segurou um pouco, foi  onde esteja precisando de mais, porque como 

tem as férias eu sei  que eles vão vim também, eu não sei como vão vim depois das férias, esquece 

eu achei melhor segurar um pouquinho não sei se estou certa vou falar isso com a PC, aqui a Bruna, a 

Bruna ela estava silábica alfabética e já está alfabética que exista mágico, truque, flor, ai que graça, 

eu tinha segurado mais não está alfabética (risos) 

 

Angela: (risos) você está exigente 

Professora 3: agente fica com medo, está   

Angela: está  com as crianças (risos) aqui já, deixa eu só tira as... aqui você colocou como silábica 

alfabética  

Professora 3: aqui é a sondagem da professora XXXX essa aqui está sem a data, esse daqui eu fiz dia 

14 desse mês 

Angela: cartolina, agenda, cola e giz 

Professora 3: aqui está  alfabética, aqui eu já ate consideraria ela alfabética também viu 

(risos) 

Professora 3: aqui... 

Angela: sei 

Professora 3: Está 

(tempo) 

Professora 3: aqui é o Bruno é esse menino que a XXXX estava falando com os pais, a separação os 

pais não se conversam, então ele carrega junto com ele também aquela responsabilidade de pai e 

mãe brigando então isso para ele é um fardo grande também  tadinho, posso ? 

Angela: pode 

Professora 3: para ele é complicado, então ele tem assim a fala infantilizada... 

Angela: Certo. 

Professora 3: ele tem muitos erros é meio infantilizado mesmo 

Angela: certo 

Professora 3: a fala dele... 

(tempo) 3 

Angela: ai era o caderno 

Professora 3: aqui, aqui então seria caderno não cartolina, agenda, cola, giz a cartolina é rosa 

Angela: aqui que eu to meio 

 (tempo) 

Professora 3: agora, essa foi feita semana passada, então eu continuei com a mesma critério da San... 

da Tatiana aqui 

Angela: olha só trocar aqui o cartaz 
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(tempo) 

Professora 3: esse foi uma das crianças que quando eu ti falei que é uma daqueles quando você está 

fazendo a escrita coletiva na lousa ele fala... 

Angela: sei... 

Professora 3: e na hora de escrever ele tem laços dificuldades mais é por que... 

Angela: ai ele fala 

Professora 3: ele fala a é 

3 pessoa: a silaba completa 

Professora 3: isso, é bom por que então uma graça mas na hora de fazer ele já tem as suas 

dificuldades mais eu acredito que aqui seria porque vai exigir dele a atenção para escrever tudo e eu 

acredito que ele realmente ainda maturação biológica dele ele ainda não está a maturação dele não 

está maduro ainda para escrita... 

Angela: Certo. 

Professora 3: biologicamente 

Angela: certo 

Professora 3: entendeu, é isso que ainda impedindo eu acredito a coordenação motora fina você 

percebe que ele tem as dificuldades ainda não foi desenvolvida, então ele precisa , tem crianças que 

demoram mais para desenvolver coordenação motora fina eu acho que é o caso do Bruno aqui talvez 

até o final do ano ele esteja bem graças a Deus e também ele é bem indisciplinado bastante, 

melhorou mas ele continua ainda talvez por essa imaturidade dele , ele tenha realmente perdendo 

conteúdo, mas ele  é inteligente você percebe que ele é capaz que ele consegue mais é questão de 

disciplina mesmo e estrutura familiar que influencia  bastante que mãe da para fazer se a família 

num parece  que a vidinha dele é conturbada 

Angela: vê se eu consegui essas geringonças aqui (risos) a gente tem é só fazer isso daqui, eu vou 

fotografar essa escritura aqui. 

(tempo) 

Professora 3: aqui é, ele escreveu TRA e depois leu para mim, ele que fez esse arquinhoo, trapezista 

ai cheguei aqui ele está e viu o A e depois sabe assentou e pois o A aqui e aqui o mágico truques ai 

depois ele viu que faltava o “is” ai ele falta o “S” ai ele foi  lá e colocou o “S” e flor, Flor e aqui a 

escrita dele O MA-GI-CO  TI-RO-U  O  CO-E-LHO , foi ele que foi colocando esse aqui na cartola  

Angela: OK. 

Professora 3: então eu coloquei ele sem valor eu eu para mim ele tem valor, mais como ele tem tem  

eu fico na dúvida esse aqui eu ainda estou na duvida  

Angela: Certo 

Professora 3: por conhecer uma sala de aula mais aqui na escrita ele não está maduro 

biologicamente eu acredito que seria bom segurar, para quando ele for escrever você perceber que 

agora realmente está valendo mais assim vendo essa escrita aqui, ele está silábico mais eu acredito 

que ainda sem o valor sonoro, correto nas consoantes e vogais  

Angela: lê de novo para mim trapezista 

Professora 3: leio, TRA-PE-ZIS-TA, ai terminou com A o TA termina com A, mais ele tinha terminado 

aqui mais depois que fez isso ele falou a falta o A, após o A, para mim ele está com valor, aqui o MA-

GI-CO  o “MA” o “GI” e o “CO” ele usou o m aqui no MA, o I do GI, e o CO ai coloca o “T” ele sabe que 

foi duas  mais não da conta mas são ai ele vai e coloca, mais aqui seria o A, aqui o truques TRU o QUE 

o O e o QUIS, aqui ai depois ele falou falta o “S” o quis ele falo termina com “S” ai pois o “S” , quando 
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eu estava fazendo a sondagem com ele, ele falo que estava faltando letrinhas eu perguntei, mas não 

termina aqui, terminou e essas outras a faltou ai ele foi e apagou e aqui flor, então assim o que me 

segurou foi aqui na frase i... na oração di... não sei preciso falar com a PC, porque eu ainda to 

clicando, estou com duvidas...aqui atem uma que deu um pulo que foi a se eu não me engano a 

Isabela. Então aqui estou continuando com o critério anterior da XXXX como pressilábica é... 

Angela: quando você fala critério da professora o que qui é? 

Professora 3: que é a professora anterior, que a vezes assim que é olha aqui O CAR-TO-LI-NA 

provavelmente foi ela que fez ai o A L, aqui a Helen traçou para mim  , ai ela traçou aqui TRA-PE-ZIS-

TA mas assim eu num, num, consegui enxergar a associação de letra com a palavra, talvez aqui o “A” 

também eu não sei se escreveu por escrever, então eu continuei Má-gico , lá novamente aqui, e o 

truques então assim e pelo que eu estou com ela em sala de aula, talvez eu poderia colocar aqui 

como silábica sem valor, mais ela ainda tem muitas duvidas com relação então acredito que seria 

ainda pressilábica mais tudo isso preciso dividir ainda com a PC 

Angela: certo 

Professora 3: porque você vê eu apago ai meu Deus e agora  (risos) eu acho que não é por aí a gente 

fica na duvida talvez faria uma outra sondagem 

Angela: é, com letras moveis você já experimentou fazer com letra moveis 

Professora 3: ainda não acho que vou fazer 

Angela: quem sabe 

Professora 3: então tava pensando em fazer com ela e outro alumínio também,está vendo O minhas 

duvidas, aqui a Gabriela, a Gabriela é a Gabriela, foi a que deu um salto foi a Isabela, a Gabriela foi 

tranquila aqui naquele para mim está  alfabética  

Angela: Qual a hipótese que mais te da duvidas? ou situação de escrita? 

Professora 3: seria a situação da Helen, a situação do Bruno com comportamento em sala de aula e 

na hora de escrever, o Bruno eu sei que ele...talvez a Helen como é mais quietinha fica mais difícil, 

fazer um diagnostico mais exato, mais o Bruno eu credito que biologicamente ele ainda não está 

maduro para coisas em sala de aula, talvez emocionalmente também devido o problema dele devido 

a separação dos pais, ate como se falar em fim , então a educação cada um pensa de um jeito, então 

fica aquela coisa dividida, aqui o silábica com valor é  a Giovana eu considero ela alfabética...mais 

também como ela falto quarta e hoje eu ia repetir com ela, mais ela  está  aqui e só uma questão  

que é a segmentação.  

Angela: Entendi.  

Professora 3: para mim ela está alfabética, o Igor então o que tenho mais duvidas são esses mesmos 

está   

Angela: está   

Professora 3: que são alfabéticos escrevem lá eles já sabem 

Angela: hum 

Professora 3: agora aqui o Igor TRA-PE-ZIS-TA eu achei que ele está com valor O TRA-PE-ZIS-TA o está 

o “t” 

Angela: é 

Professora 3: viu MA-GI-CO e truques a flor o “R” e o “O” para mim ele está  silábico com valor, e 

também ele tem problema na fala um pouco, a Ingrid também são as que traz mais também, a já 

apaguei aqui também (risos) as duvidas então aqui o TRA-PE-ZIS-TA, o MA-GI-CO mais pode ser aqui 

MA-GI-CO ser (telefone tocando) truques , a Flor ai aqui que me pega (telefone tocando) na frase 
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então eu coloquei com sem valor(telefone tocando)(risos) opinião eu tenho duvidas  porque assim se 

exige mais ou seria com valor porque se for vê assim tem valor  

Angela:é 

Professora 3: mas chega aqui o que eu considero aqui ...talvez eu precise voltar para fazer o curso  

Angela: não é, é que assim é muito complicado mesmo quando chega na frase  tem outras 

complexidades então geralmente considera mais as palavras 

Professora 3: palavras  

Angela:  porque as frase a gente vai verificar,  se ele mantém a mesma hipótese, segmentar se eles 

tem outros conhecimentos   

Professora 3: então mas aqui O não está  muito... isso me me segura para  para... O 

Angela: O mágico como ele colocou aqui 

Professora 3: O aqui o mágico sem o A e o O tirou ela só emendou o mágico tirou o coelho da cartola, 

cartola 

Angela: é que depois fica um monte de letras porque eles sabem que frase tem um monte é difícil  

Professora 3: é difícil, a isso que eu também fico ai meu Deus e agora 

Angela: Certo. 

Professora 3: porque para mim alfabético tem que fazer a frase direitinho  

Angela( risos)  

Professora 3: aqui são as do primeiro, Isabela está  ela é quietinha, que teve um rendimento 

maravilhoso, ela fala bem  

Angela: Ok. 

Professora 3: posso vira, ai aqui para mim eu considero mas eu coloquei, eu considero silábica 

alfabética, porque olha TRA-PE-ZIS-TA ai depois mágico apesar que foi só aqui, mas eu segurei mais 

preciso falar com a PC, aqui o mágico ela conservou está  vendo, tirou o coelho da cartola, mas ela 

em sala de aula ela está  fazendo tudo bonitinho, rapidinho e direitinho, mais também tem a questão 

de você chama o aluno e ele fica nervoso, tudo isso você tem que levar em consideração, esse 

menino faltou ele está  com uma virose faz dias que ele não está vindo, esse é o João Pedro o João 

Pedro...essa é a segunda o primeiro eu não coloquei mas eu repeti porque na hora dele escrever ele 

nem pensa sabe, eu não sei se é ma vontade, eu não sei se é o potencial dele eu não acredito 

mesmo... 

Obs: pulei uma parte que estavam falando com uma outra pessoa... que falaram que ia falar com a 

PC 

Angela: então ai você tinha os seus mapas quais as quantidades  

Professora 3: que eu pulei que eu to na duvida que seria a Giovana, as outras eu ainda coloquei aqui 

mais bem assim nem nem  

Angela: está   

Professora 3: mais qual seria a aqui a, não terminei 

Angela: os pressilábicos são eles, já na segunda não tinha tanto pressilábico   

Professora 3: não  

Angela: agora tem menos ainda, então teve um avanço grande  

Professora 3: todos eles eu achei mais avanços 

3 pessoa: teve alguns que manteram, mantiveram a hipótese mais eu ainda não verifiquei 

Angela: uhum 

3 pessoa:...mapas 
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Angela: certo  

3 pessoa: eu vejo os mapas, quando eu tenho duvidas eu vejo a sondagem  

Angela: então... 

3 pessoa: a maioria passo mais tem uns que mantiveram a hipótese eu não sei se é por insegurança,  

da pro, mais a minha eu dou... 

Angela: lá na escola as professoras falam assim segundo Angela é alfabética (risos)...  

3 pessoa: mais aqui também  

Professora 3: aqui também segundo a XXXX... 

3 pessoa: a porque você está  falando porque eu não concordo com isso 

(risos) 

3 pessoa: é que assim não entra na cabeça delas deixa de valorizar o trabalho que elas fazem em sala 

de aula porque o alfabético para maioria é está escrevendo corretamente, Magne ele não sabe ler , 

mais a gente não está  falando se ele é alfabetizado a gente está  falando que ele é alfabético 

Professora 3: é diferente 

Angela: Entendo. 

3 pessoa: então essa é a grande diferencia que precisa entrar na cabeça, alfabético também ele nem 

reconhece o som e nem a escrita, só fala isso, não quer dizer que ele esteja lendo 

Angela: É? 

3 pessoa: ele sabe escrever palavras é já com autonomia, mais sim que ele reconhece o som da 

escrita ele precisa saber que agora não precisa forma... com duas letrinhas uma só não cabe mais, 

então isso são avanços porque eu peguei uma  sondagem  que tudo bem ele não escreveu nada com 

nada nesse sentido  ... ele usou só duas letrinhas  e ele leu com as duas letrinhas ele avanço, a mais 

ele não é com  valor olha ele escreveu quadrilha, ele escreveu sei lá é pitaca mais olha só como ele 

era ele usava uma letrinha agora ele usa duas, ele tem a noção, ele avançou, mais elas não 

consideram  

Angela: Eu acho que é um conteúdo difícil mesmo 

Professora 3: tem um aqui 

(risos) 

3 pessoa: eu acho que assim você vai ser cobrada disso, olha você colocou ele alfabético, você vai ser 

cobrada  

Angela: É. 

3 pessoa: essa pressão que exerce sobre eles 

Professora 3: é verdade 

Angela: é verdade 

Professora 3: eu não vou mentir é verdade 

3 pessoa: não é 

Professora 3: aqui ô eu to cheia que apagou aqui eu falei meu deus o que ponho, aqui  eu acredito 

que a Leticia está alfabética  

Angela: Está. (risos) 

Professora 3: aqui para mim ele ainda está... o Leonardo para mim ele ainda está  sem valor sonoro  

(tempo) 

Angela: como é que ele leu? Ele lei isso  

Professora 3: é 

Angela: magicO  está  correto 
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Professora 3: dai chego aqui assim quer vê ele... lê para mim de novo Leonardo não to entendendo 

porque ele da umas paradas , ai eu falei e essas outras letrinhas aqui  porque ele paro aqui, ele falo é 

também, ai eu falei você tem certeza, tenho O magico ele fez assim então eu eu forcei aqui  

3 pessoa: o que ele falo a flor 

Professora 3: a flor ele leu assim O floR ai eu falei é assim que você fala flOR, ai ele é, então está 

bom, ai eu deixei, mais esse daqui é uma outra questão também O é muito da lição dele eu vejo o 

tamanho que ele corta entendeu eu ate conversei com a mãe dele 

3 pessoa: olha ele usa bastante letras do nome  

Professora 3: ô o N, não também  

Angela: sinceramente o que você acha desse aqui? 

3 pessoa: eu colocaria ate pressilábico (risos) por que olha ele não manteve nada  

Professora 3: mais aqui você não pode agredi  

3 pessoa: mais aqui olha car-to-li-na, ca-t-li-na aqui para mim ele está  com valor, a-gen-da, co-la, giz, 

a car-to-li-na é rosa eu faria outra  

Professora 3: faria outra 

3 pessoa: faria outra, não sei o eu to falando besteira  

Angela: não acho que fazer outra não é uma boa... 

3 pessoa: boa alternativa, está  na duvida 

Professora 3:  estou na dúvida porque aqui para mim está  com valor 

Angela: Certo. 

3 pessoa: olha o cartolina dele aqui não  

Professora 3: mais se a criança tem conflito dizem que ela chega fazer isso aqui  

3 pessoa: um silábico alfabético 

Obs: não consegui entende direito(45:25) 

Angela: porque assim a hipótese silábica é tem objetivo é mais fácil de se identificar  car-to-li-na 

então quando a gente olha uma hipótese  é bom olhar a anterior  

Professora 3: Ok. 

Angela: porque como você disse ele não regride  

3 pessoa: exatamente  

Angela: o que está acontecendo aqui provavelmente ele se estabilizou ele está avançando da 

hipótese silábica para frente  

Professora 3: para frente 

3 pessoa: é 

Angela: mais esta desestabilização às vezes acontece no eixo quantitativo e há vezes no eixo 

qualitativo, então o que ele passa a pensar  no eixo quantitativo ele pensa se é no eixo quantitativo 

ele pensa assim eu preciso por mais letras porque uma letra para cada som já não serve mais.. 

Professora 3: certo 

Angela: ai ele começa a por mais letras mais ele não está nesse momento preocupado com eixo 

qualitativo ele está  preocupado com o eixo quantitativo 

Professora 3: com a quantidade 

Angela: mais ele começa a ajustar  

3 pessoa: mais esta questão já passa pro silábico alfabético  

Angela: então ai o que está acontecendo ele está passando para silábico alfabético 

Professora 3: exatamente 
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Angela: porque O trapezista  ele está  o trape ele na colocou com valor sonoro o TA magico como ele 

está  preocupado em aumentar a quantidade de letra ele não vai ainda conseguir nesse momento 

fazer um ajuste perfeito  

Professora 3: Certo. 

3 pessoa: Sim. 

Angela: é ai que ele se perde e pega a ler de uma vez e como ele pois um monte de letra, um monte 

de letra sem valor sonoro a gente começa achar que é pressilábico se olhar essa escrita sozinho você 

acha que ele é pressilábico 

Professora 3: se a gente olha essa meu meu 

Angela: é,  

Professora 3: olha-se a primeira opção e ser influenciada ... Eu sou. 

Angela: Certo. 

Professora 3:eu tenho que primeiro ver e depois eu tenho que correr atrás eu faria outra... 

Angela: por que assim ó truques, TRUQUES,  

Professora 3:será que aqui seria o caso... 

Angela: flor 

Professora 3: de dar o alfabeto para ele com o numero de letras exatas para a gente também ver o 

alfabeto móvel, o que ele encaixaria  

Angela:  pode ser, aqui no caso pode ser 

Professora 3:então tirar todas as duvidas  

3 pessoa: certo 

Angela: Sim. 

Professora 3: então a gente daria um número exato de letras para ele e ver de que forma ele se 

encaixaria nisso  

Angela: Certo. 

Professora 3: eu acho que...para gente ter uma segurança maior.  

Angela: porque essa passagem da hipótese silábica e da silábica alfabética ela é muito difícil muito 

ela geralmente faz a gente confundir uma escrita pressilábica ele põe muita letra 

Professora 3: então só que eu acho 

Angela: muita que ele vai aplicar no... eixo qualitativo e quantitativo as vezes eles avançam dois eixos 

ele põe lá TRA “t,a” o P põe só o “P” ZI põe só o “I” o está põe o T A, ai é fácil de identificar que ele é 

silábico alfabético mais nesse desequilíbrio aqui não da 

Professora 3: pois é, é nisso que a gente... o SARESP  

Angela: Sim 

3 pessoa: porque nos não temos uma anterior a gente não conhece 

Angela: Entendi.  

3 pessoa: e ai se eu pegar isso... 

Professora 3: é pressilábico  

3 pessoa: se eu pegar isso no SARESP eu vou colocar pressilábico, e não é então eu estou  

prejudicando a criança  

Angela: Certo. 

3 pessoa: aqui a gente pode refazer a gente pode ter o auxílio em  sala de aula 

Professora 3: então porque em sala de aula nas atividades fazer sozinho uma escrita ele consegue 

alguma coisa o Leonardo ele está bem. 
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Angela: então uma sondagem o ideal é não colher só esse produto porque quando ele está fazendo 

ele está balbuciando a  ele está  contando no dedo 

Professora 3: ele está  

Angela: olhando em uma lista,  então ele vai dando indícios para gente que ele não é pressilábico por 

exemplo, trapezista as vezes ele fala assim TRA- o T e o A,  é coloca outra coisa então ele pensa 

alfabeticamente 

3 pessoa: quando eu fiz a sondagem a ultima agora que foi mortadela, presunto, queijo e pão, então 

ele presunto, presunto a começa com P, e ele colocava H,  

Angela: é mais porque as vezes ele não sabe qual é a letra 

Professora 3: mais porque, porque na minha sala eu não tenho alfabéticos, eu não tenho nenhum 

tipo de ajuda, já pensei em coloca mais to deixando... 

Angela: a gente pode por ate na mesa dele uma um alfabeto  

3 pessoa: eu tenho o alfabeto eu tenho, inclusive igual o delas, o delas fizeram com personagens , e 

eu primeiro deixo ele se virar  

Angela: Certo. 

3 pessoa: depois que eu faço a sondagem se eu tiver duvidas no outro dia eu pego e ponho o 

alfabeto, (telefone tocando)que nem esse mesmo menino não sei o que eu fui fazer a sondagem ele 

colocou assim a eu leio, e no meu tava lobo mau, que é o personagem , eu fiz assim está  então 

procura, ai eu falei para ele lobo mau te ajuda, lobo mau não, lobo mau não me ajuda ele falo 

(esta falando no telefone) 

Angela: então sem valor sonoro, tem que trocar mesmo  se não tiver aqui, tem um valor sonoro O, a 

Bianca O, mandioca, farinha, gema, sal, sal  

Professora 3: então essa daqui essas primeiras sondagens... 

Angela: não são suas... 

Professora 3: é da XXXX, eu olhei e tomei como critério entendeu a avaliação, porque têm muitas 

coisas que eu segurei devido a avaliação anterior 

Angela: anterior  

Professora 3: então ai, ai eu falei assim, XXXXL te ajuda, XXXX me ajuda lobo mau não me ajuda, 

(risos) então ele na sabia qual era o nome,  ai eu falei bom se XXXX te ajuda  tenta você escrever 

agora ai ele, la, la, la,l a, e colocou T A, mais o primeiro momento na minha sala eu não coloco o 

alfabeto, eu não sei se eu to errada mais, para mim sentir um pouco mais dele, porque ela sabe 

dentro da sala você não,  e tem outros que sente se o alfabeto está  ou não está , isso é diferente  

Angela: é bom colocar porque as vezes ele não produz mais porque não sabe qual é o nome da letra, 

que letra e qual, e conforme ele está precisando ele também vai memorizando as letras então a 

preciso do B ai A,B,B pode colocar la, então eles podem ter o alfabeto na mesa, na hora da sondagem 

Professora 3: eu coloco na parede porque ai eles consultam 

Angela: mais na mesa é melhor, ainda na mesa uma folhinha assim como essa com o alfabeto é bem 

melhor 

Professora 3: aí que bom,  

3 pessoa: faz do Leo novamente 

Professora 3: faço 

Angela: então estou falando aqui com ela, com valor sonoro, aqui ela já é silábica alfabética, se não 

duvidar é alfabética, cartolina, agenda, cola, o que é aqui?  

Professora 3: giz 
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Angela: giz porque aqui alfabética ela já era, porque aqui ela já é alfabética  

Professora 3: eu coloquei como silábica alfabética, então mais é um seguinte 

Angela: então magico  

Professora 3: então uma puxa a outra, (risos)é sempre assim, então a não agora eu vou colocar  

Angela: não pode colocar tanto assim  

Professora 3: eu falo assim está  (risos) e sabe que é alfabética, tudo bem se sabe que é alfabética, ai 

sabe eu sei mais a se acha que ela vai sai que ela vai piorar disso,  

Angela: olha o truque dessa menina 

Professora 3:... que bonitinha 

Angela: alfabética, sabe que isso termina ficando na verdade contra a criança, e o professor porque 

assim, é acreditar no seu potencial como professora e você também, e aqui a gente não vai ver 

primeiro  silábico sem valor sonoro, cartolina eu, agenda, cola, e giz, na verdade ela é silábica 

alfabética, car-to-li-na, a-gen-da, mais aquela questão ela ainda está entre a quantidade e a mínima e 

a qualidade qual letra colocar   

Professora 3:trapezista 

Angela: tanto que aqui O truques 

Professora 3: truques, flor 

Angela: o magico, tirou o coelho da cartola, ela não terminou 

Professora 3: então que que... 

Angela: mais aqui não tem problema porque  

Professora 3: ele usou um critério para colocar alfabética  

Angela: a pior parte é a frase, porque a frase traz muita complexidades para a criança , o melhor e 

você começar com as palavras, olha o trapezista, magico, truques 

Professora 3: está  certinho para mim  

Angela: está   

Professora 3: seria o  erros que a gente ia corrigindo com o  

Angela: alfabéticos... 

Professora 3: minha filha  

Angela: silábico alfabético, silábico com valor sonoro 

Professora 3: mais ai aumentam as hipóteses 

Angela: mais aumenta  (risos) aqui O olha só silábico com valor sonoro, mandioca, ai é silábico com 

valor sonoro, gema 

Professora 3: então   

Angela: era primeira essa perdão  

Professora 3: é,é, ai você 

Angela: vamos para segunda, mais aqui silábica alfabética 

Professora 3: mais é dez do inicio  

Angela:  essa aqui a gente não vai olhar 

Professora 3: esse aqui é o Bruno  

Angela: então o Bruno que você tava comentando 

Professora 3:isso 

Angela: silábico sem valor, ca, como é que é cartolina, cartolina 

Professora 3: é, cartolina ai gema, gema, cola e giz 

Angela: cola e giz 
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Professora 3: giz 

Angela: o que você acha de verdade (risos) cartolina 

Professora 3: giz, com valor o gi o I e o S aqui no final 

Angela: cola 

Professora 3: Certo.  

Angela: as vezes ele usa uma coisa que a gente fala que são curingas,  

3 pessoa: olha como o Bruno melhorou  

Angela: não e olha aqui, olha essa aqui, trapezista, do Bruno desculpa, magico, truques, flor 

Professora 3: e o essas são palavras que eles não tem de memória, porque dificilmente você fala  

3 pessoa: mais eu achei difícil a sondagem dessas palavras trapezista, truques 

Professora 3: eles usam, a gente da quatro modelos de sondagens 

3 pessoa: é  

Professora 3: a ultima 

Angela: Entendi. 

Professora 3: a única coisa que eles podem ter de memória aqui é a flor  porque a gente fala  

Angela: é 

Professora 3: porque o trapezista  ele não tem de memória, isso a gente fala festa junina, quadrilha, 

pipoca, aqui então pipoca eles entendem  

Angela: uhum 

Professora 3: então você vê que ele escreve pipoca certinho, como bolo, porque bolo era a como 

então bolo porque tem dois ovo, não ele tem de memória,  a pipoca também 

Angela: é 

Professora 3: agora essa daqui ele não tem 

Angela: tem como ter de me memória , então e aqui ele era já silábico com valor e ou alfabético 

quase e silábico alfabético  

Professora 3: para você vê eu apaguei  porque eu coloquei com valor mais ai chega aqui assim 

como... ai meu deus assim vamos esperar que tem aquela questão que eu falei para você que eu 

acho que biologicamente está imaturo na escrita na coordenação motora fina na questão emocional 

mais assim eu considero com valor mais agora, para alfabético sinceramente eu não considero  

Angela: não alfabético não silábico alfabético 

Professora 3: ou  silábico alfabético, você considera silábico alfabético  

Angela: eu considero silábico alfabético, trapezista, ele não sabe onde colocar  na verdade ele 

avançou muito no eixo quantitativo agora está experimentando aqui se você olha, cartoli, cartolina, 

ele junto  , na ca o que era aqui em baixo,  

Professora 3:que eu acho que seria será que ele não repetiu aqui cartolina aqui cartolina aqui e 

depois agenda a cola e o giz  

Angela: agenda cola giz,  

3 pessoa: aqui ele é com valor 

Angela: é  

Professora 3: e aqui ele manteve cartolina,  então aqui ele está  com valor  

3 pessoa: se aqui com valor  

Angela: e aqui a gente sabe que ele não regride  

Professora 3: no mesmo caso do Leo  

Angela: ele continua com valor 
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Professora 3: exatamente, a gente fazia outro ajuste de palavras para gente tirar as nossa duvidas e 

lembrando que aqui (telefone tocando) é um desafio grande para eles porque nenhuma dessa 

palavras tirando flor ele tem de memória,  

Angela: e XXXX  perdi a noção da hora aqui e to abusando da professora (risos)  

Professora 3: você precisa mais 

Angela: não para mim está  suficiente 

Professora 3: então está  , e aqui eu responde e para XXXX te entregar 

Angela: não aqui você já fez para mim oralmente  já está  ótimo 

Professora 3: a então está   

Angela: não precisa levar lição de casa não ... 

Professora 3: a minha lição de casa está  aqui então  

Angela: está   

Professora 3:eu preciso então  

Angela: é da uma olhadinha 

Professora 3: sabe o que tenho que fazer eu não vou olhar aqui eu vou fazer o que eu acho que é  

3 pessoa : então eu sou assim, depois você me mostram algumas sondagens e falo apaga o que você 

colocou  

Professora 3: para não ficar influenciada ,   

3 pessoa: é porque se eu chegar aqui e foi pressilábico você já é apessoado não é apessoado você vai 

estudar o caso eu acho que fica melhor então eu XXXX eu apoio, agora a gente aqui  teve a 

oportunidade de trazer no outro dia de fazer os ajustes porque eu mesmo um dia fiz o de uma 

professora ele é comigo silábico alfabético porque ele já colocava as letrinhas e coisas e tal, no dia 

seguinte ela não se conformou e fez outro ai ela falo assim da uma olhada nisso ele não queria fazer 

ele falo para professora eu não vou fazer ele colocou qualquer coisa e a gente sabe que isso não é  

Professora 3: a então tem essa questão também  

3 pessoa: pega o João Pedro e pede para ele fazer isso é pressilábico  

Angela: é 

3 pessoa: ele não está  com vontade de fazer é o horário já está  esgotado está cansado tudo  

Angela: tendo consenso 

Professora 3: a gente tem isso quando se lida com eles não tem jeito  

Angela: só vou marcar aqui  

Professora 3: com a escrita já to fazendo isso  

Angela: é, porque é para gente  não produz o tempo todo  quer dizer que você está  cansado  

Professora 3: é tem dia que você está  de boa tem dia  

Angela: Iracema muito obrigada imagina foi um prazer muito obrigada está   

Professora 3: a gente sempre aprende   

Angela: você está  de parabéns pelo seu trabalho  

Professora 3: imagina eu to.... 
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ENTREVISTA PROFESSORA 4 = P4 

Ângela: bom dia 

P4: Bom dia 

Ângela: seu nome, por favor, completo 

P4: XXXX. 

Ângela: Obrigada XXXX, então nós estamos aqui com a entrevista do curso de mestrado, eu vou fazer 

algumas questões  

P4: pois não  

Ângela: você participou ou participa de formação continuada? 

P4: sim 

Ângela: Quais? 

P4: letra e vida ... 

Ângela: uhum 

P4: e no HTPCs 

Ângela: certo, na escola 

P4: na escola 

Ângela: Quais as dificuldades ou facilidades encontradas para o desenvolvimento de uma prática 

adequada na sua atuação como professora alfabetizador. Dificuldades ou facilidades que você 

encontra? 

P4: bom a dificuldade que cada um da uma historia, cada aluno tem sua vivencia  traz uma bagagem  

diferente então a gente ate você conciliar  tudo , fica bastante difícil e facilidade é que a criança é 

esperta  (risos) aprendem, a gente só realmente a gente ir pontuando  ver que o que cada um precisa 

mais é ir fazendo então da... 

Ângela: Certo 

Angela: Quais os cursos mais ajudaram na sua prática em alfabetização? 

P4: Eu tive uma professora na universidade que me ajudou muito. Ela trabalhava com as hipóteses 

de escrita de Emilia Ferreiro e nos ajudava a analisar escritas. Foi ótimo. 

P4:... da para enfrentar 

Ângela: você considera que sabe analisar as hipóteses  da escrita das crianças em processo de 

alfabetização? 

P4: Eu considero que sim...(risos) ... eu considero que sim, vamos ver ai 

Ângela: então vemos ver 

P4: vamos ver no teste... pelo menos eu fiz o curso para isso (risos) 

Ângela: tem praticado bastante  

P4:: tenho praticado... não tem como 

Ângela: isso aqui é para você 

P4: está  bom  

(Tempo) 

Ângela: então a escrita “um” é a escrita da Stefany 

P4: Stefany 

Ângela: como você classifica essa escrita? 

P4: aqui quem marcou não colocou o que pediu para ela escrever  

Ângela: aqui 

P4:: ah, está  aqui, ah está  (tempo) a Stefany ela já é silábica com valor sonoro 
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Ângela: uhum 

P4: está   

(tempo) 

Ângela: é isso 

P4: é silábica com valor sonoro 

Ângela: eu vou filmar só a sua mão  

P4:  Ah, sim! 

Ângela: para na hora da analise da entrevista ficar mais fácil 

P4: tudo bem  

Ângela: para identificar qual escrita que é 

P4:: está  bom, está  bom fica a vontade 

Ângela: para ficar mais fácil, não vou filmar seu rosto nada disso 

P4: não pode ficar a vontade 

Ângela: também na dissertação é tudo com o nome fictício não tem ... 

P4: a está  bom ainda bem  

Ângela: pode ficar tranquila está  eu também darei uma devolutiva para vocês 

P4: está ... mortadela,  silábica com valor sonoro 

Ângela: certo 

P4: na frase , na frase ele já demonstrou assim que ela ainda está  insegura ... O menino comeu 

queijo , então o jeito dela lê mostrou ... e ela pega pelo menos cada letra com valor ... tem um valor 

sonoro na silaba  

Ângela: uhum... está  ótimo, que intervenções poderia ajudar essa criança nessa hipótese avançada    

P4: avançada, então por exemplo pegaria todas as letras de mortadela e letras moveis daria para ela 

e ficaria mostrar a palavra mortadela... ai ela ia ter que se virar, ela ia ficar muito confusa  

Ângela: é 

P4: por que vai ter mais letras do que ela colocou 

Ângela: Certo. 

P4: então ela vai tem que pensar e no caso a gente pode está  ajudando ... quando perceber muita 

dificuldade para que ela não se desespera para que possa está  ajudando... mais ela vai perceber que 

falta letras  

Angela: certo, está  bom, vamos para a escrita “dois”... antão como você classifica essa escrita 

P4: Oh a Vitoria ele é pressilábica  ... pressilábica 

Ângela: por que você classifica como pressilábica? 

P4: é por causa que ela coloca muitas letras ... vai tem... quase todos tem um numero quase sempre 

ela acha que todas as palavras tem que ter bastante letra  e ainda ela não tem nenhum valor, assim 

está ... e na hora da leitura também ela não pontua 

Ângela: uhum 

P4: ... 

Ângela: o que você acha que... o que essa escrita revela sobre o saberes dessa criança em relação a 

escrita  

P4: é elas sabem menos  

Ângela: é  

P4: ela ainda não percebeu a ... correspondência grafema , ela ainda não percebeu isso precisa 

trabalha bastante fala para ela a palavra e mostra para que você fala corresponde  a um símbolo  
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Ângela: uhum 

P4: cada um, um símbolo  

Ângela: certo, e que intenção, acho que já falou uma  (risos)  mais que intervenções você acredita 

que ajuda essa criança, nessa hipótese avançada 

P4: Oh trabalha muito o alfabeto  

Ângela: uhum 

P4: por que ela ainda não sabe o valor sonoro de cada letra, então trabalhando bastante o alfabeto, 

e ela fazendo essa relação , da fala com a escrita acho que vai ajudar muito 

Ângela: certo, escrita “três” 

P4: João Paulo. 

Ângela: João Paulo 

(tempo) 

P4: poxa (risos) nossa ele está silábico... está  ele ainda não tem assim um valor sonoro , ele ate 

coloca letras amais que ele ainda não está seguro , que pode ser que é...na hora de ler ele mostra 

que está  silábico, na hora de escrever ele percebe que falta letras  

Ângela: uhum 

P4: então precisa realmente a gente está  junto com essa criança verificando se ele coloca mais por 

causa que ele tem duvida, ou por que ele já está  sabendo que precisa de mais letras entendeu? 

Ângela: Entendi. 

P4: então aqui precisa ter mais algumas coisas do João Pulo para gente está  acompanhando ... por 

que na hora de ler queijo  queijo  mais ele pode está  naquele conflito de achar assim...Oh não é só 

isso tem mais letras ..mas eu não sei qual é (risos) 

Ângela: Certo. 

P4: ai coloca (risos), agora aqui na frase ele foi bem silábico mesmo , comeu queijo... queijo ate o ta, 

está  tendo uma correspondência de valor também sonoro  

Ângela: uhum, então mais alguma intervenção, você acha que ajudaria avançar?   

P4: é bastante, o alfabeto também  se possível já que essa duvida dele já coloca por exemplo: as 

letras já com o numero certo de letras, letras necessárias para escrever cada palavra e mandar ele 

montar... eu acho que vai ajudar bastante, ele vai tem que pensar bem (risos) 

Ângela: tem que colocar para pensar 

P4: tem que colocar para pensar um pouco , ele está  usando muito (~) aqui ... mortadela Oh você 

está  vendo esse O aqui já mostra que ele está , tem uma noção da sonoridade  mortadela   

Ângela: Certo. 

P4:: é isso 

Ângela: está  ótimo  

P4: presunto, se está  vendo Oh que nem aqui Oh ele lê silábico, mas o acho que ele está  mais 

adiantadinho sim ... Presunto 

Ângela: Certo. 

P4: , aqui é... realmente ele já está  percebendo que ele... é silábico com valor mais ele está  

percebendo que falta letras 

Ângela: uhum 

P4: então ele já está querendo passa para fase alfabética  

Ângela: Certo. 

P4: é lógico mais a gente está  trabalhando com a criança tendo mais coisa fica mais fácil logicamente  
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Ângela: claro 

P4: por que vê assim... 

Ângela: é sobre a escrita, é pouco 

P4: fica... pouco mais, já da uma... 

Ângela: e a “quarta” escrita... 

P4: da Andressa ... é da Andressa é pressilábico   

Ângela: Entendi. 

P4: está  usando a letra do nome dela ... ai ela precisa trabalhar muito o alfabeto, é o mesmo caso 

aqui da Vitoria , só que ela ... a Vitoria pelo menos ainda tem um pouco mais de noção de outras 

letras ...a Andressa já está  mais um pouquinho precisando  de mais ainda do conhecimento de  

outras letrinhas 

Ângela: certo, intervenções? 

P4: é trabalha bastante o alfabeto conta muito no alfabeto e fazer relação , de fonema grafema  na 

fala é fazer ela perceber essa diferença ai  

 Ângela: uhum, mais alem de sistema de escrita que outros conteúdos você trabalha na sala de aula 

P4: A linguagem escrita  

Ângela: uhum 

P4: gosto de lê bastante   a historinha , pedi para que eles contem ou recontem ou então a gente 

escreve algum trecho da historia junto eles vão lembrando ,eu vou depois a gente corrige  

Ângela: Certo. 

P4:: é assim  

Ângela: Está, como que está sua sala,como começou e como está agora? 

P4: como começou e como está! 

Ângela: é primeiro ano  ,de “nove”anos  

P4: é 

Ângela: do ensino de “nove”anos 

P4:: isso primeiro ano... então começou todos pressilábico ... então  tenho criança até alfabética já 

,não poucas  das “vinte e três”, “três” que estão assim alfabéticas tem crianças lendo... dessas “três ” 

ela ate te uma delas que lê assim com muita fluência (risos) é gostoso... eu acho que está  indo bem  

mais tem também o aluno com bastante dificuldade , tenho um aluno ainda que continua 

pressilábica. 

Ângela: mais de “vinte e três” que começaram... 

P4: de “vinte e três” que começaram 

Ângela: “um “  continua pressilábico 

P4: é “um” continua pressilábico  

Ângela: e os outros já estão? 

P4:: mesmo assim ele pré... a XXXX... como foi difícil para eu fazer o diagnostico dele que ele,ele... 

não sei ele na obedece, uma criança que já veio com problema de família então ai eu fiz essa ultima  

sondagem e pedi para a XXXX  fazer e a XXXX acho que ele avanço, que ele está  silábico com valor 

sonoro mais eu ... entendeu eu que trabalho com ele (risos) acho que não eu o considero ainda 

pressilábico , hoje mesmo nossa como foi difícil para ele montar as palavrinhas que eu dei, eu separei 

as letrinhas que eu dei, eu separei as letrinhas dei a palavra como foi difícil , parece que ele não 

lembra nem do som... entendeu mais talvez seja porque está  chegando de férias  

Ângela: está   
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P4: mais então...é isso 

Ângela: Está ótimo XXXX,foi você que fez o curso na universidade de Guarulhos? 

P4: fiz 

Ângela: foi você que teve aula com a XXXX? 

P4: tive aula com a XXXX. 

Ângela: Certo, você falou com a XXXX. 

P4: tive aula com a XXX. Isso ajudou muito no sistema de escrita 

Ângela: Certo. 

P4: agora... trabalha com a linguagem escrita é isso ai para mim foi muito bom pro ler e escrever 

Ângela: é 

P4: É o Letra e Vida 

Ângela:Certo. 

P4: o curso do letra e vida foi fundamental para entender bem essa parte de trabalha com a 

linguagem assim... entendeu 

Ângela: então você trabalha paralelamente o sistema de escrita  

P4: com a linguagem 

Ângela: com a linguagem 

P4: é 

Ângela: na linguagem quando você envolve leitura... 

P4: muita leitura 

Ângela: e produção de texto? 

P4: e produção , é  

Ângela: Certo. 

P4: ai eles gosta, e tem e tem essa , uma que está  lendo com fluência ela ate está  escrevendo 

historinha 

Ângela: Certo. 

P4: deixo sozinha 

Ângela: Sim. 

P4:: depois faz 

Ângela: a que delicia... 

P4:: ele é uma gracinha (risos) 

Ângela: não, isso é muito bom ... muito bom... então é só  isso XXXX , agradeço sua contribuição. 
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ENTREVISTA PROFESSORA 5 = P5 

Angela: Então.... você pode falar seu nome completo por favor, daí eu vou gravar a sua voz, está 

bom? 

............................................................................................................................................. 

Angela: Hum...você está no primeiro ano? 

P5: Eu estou com o segundo ano 

- você está alfabetizadora a bastante tempo? 

P5:  sim, eu sempre que eu posso pego uma sala de alfabetização, muitas vezes também tenho pego 

terceiros e quartas series, mas parece uma coisa , é sempre para alfabetizar 

- aa..e daí você tem sempre da conta? 

- AA....tem que dar conta 

P5:  é bom , eu também sou alfabetizadora, eu adoro essa parte.. 

- não tem como deixar para traz , tem que batalhar por todos. 

P5: é 

- você participara ou participou de grupos de formação continuada? 

P5: ah sim, eu fiz ou PEC, sabe a faculdade do PEC? 

-sim 

P5:  daí  eu aprendi muito, e ai fiz a PAA, a monografia eu fiz na parte da alfabetização 

-aah.. 

P5:  alfabetização socioconstrutiva, então eu aprendi muito 

- que bacana.. que bom! 

P5: daí na época também tinha uma sala de primeira serie,que era a antiga ? 

- é 

P5: e eu ia fazendo todas as minha sondagens, todas as minhas pesquisas na sala 

-aahhh 

P5:  daí eu aprendi muito, pois assim que eu fazia na sala eu levava todo para faculdade, e assim  a 

gente estudas os problemas de cada um 

- teoria em prática mesmo... 

P5:  e eu aprendi muito, porque a vida inteira eu queria ser uma alfabetizadora construtivista, não sei 

se é totalmente, mas eu tentava, mas estava vendo que a minha problemática era sair da silabação 

-aah... 

P5: que para mim era crucial, e eu não gostava, sabe?.. não era por ai, e era muito sofrimento para 

os alunos, ficar.. BA..be..bi.. achava que ... não sei... não era o caminho, e acabei na faculdade a 

descobrir esse caminho 

- que  bom... 

P5: descobri que.. na minha sala tinha bastante pessoas que não queria fazer, daí eu acabei ficando 

sozinha, e foi muito difícil para mim, porque eu não tive contribuição das colegas 

-ham,... parceria 

P5: é.. parceria... 

P5: mas foi bom viu, eu sofri muito mas eu consegui, consegui compreender que a minha 

problemática era como sair da silabação , o aluno vai aprender?...  daí eu dei a cara.. ... então esse 

ano se eu não consegui efetuar esse trabalho eu vou fazer uma pesquisa, mas foi um sucesso maior 

ainda do que dos anos anteriores.. fiquei muito feliz 

- parabéns (risos).. que bom , daí o resultado na sala de aula foi bom? 
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P5:  naquele ano foi melhor que os outros 

- (risos) que bom ?.. e outros cursos de formação você fez?  

P5: olha..  eu estava desde oitenta, então tudo que aparecia eu fazia, mas nenhum foi que me 

complementou com a faculdade do PEC e o Letra e Vida, foi a base de tudo.. fora eles 

- certo, e  agora com continuada você faz o  HTPC? 

P5: faço.. faço.. 

- que bom.. quais as dificuldades e as facilidades encontradas no seu trabalho de alfabetização? 

P5: então as facilidade é quando o aluno vem para mim e já identifica algumas letras do alfabeto, 

então fica mais fácil de seguir os passos, vou fazendo as sondagens... 

certo.. 

P5: agora as dificuldades que parece que a gente está crescendo ainda mais.. a gente tenta subir ou 

pelo menos não abaixar ..é que assim.. quando a criança vem crua, não identifica nenhuma letra e 

não tem a colaboração da família, entendeu? -hum.. 

P5: eu trabalho muito assim.. por exemplo, com muita tarefa de casa, já falo com os pais na reunião.. 

tarefa de casa vai ser tesourinha, revista e jornalzinho, faz uma caixinha para a criança para ela ir 

identificando a letrinha.. a letrinha do nome, vai fazendo recorte... então eu sempre falo que a tarefa 

de casa no inicio da alfabetização é essa 

-hum.. 

P5: então tem uma das mães que falam que faz “ ah..faz muita sujeira”, mas eu também faço sujeira  

na sala e no final da aula nos limpamos, pois a criança precisa desse contato, ela vai vai descobrir,  

ela olha no jornal e descobre a “letrinha A”,e através dessa pesquisa ela vai identificando, através 

dessa pequena pesquisa que ela faz diariamente, então tem esses dois lados, quando a criança vem 

sabendo pelo menos um pouco desse alfabeto, daí fica muito fácil... 

P5: daí as que não vem sabendo apesar da dificuldade da mais trabalho... 

P5: daí a luta é dobrada e redobrada, constante na sala de aula e tal.. e a criança demora mais  para 

se alfabetizar, mas consegue.... 

- ai, que bom, que bom ser apaixonada pela alfabetização. Você considera que sabe analisar 

hipóteses de escrita por crianças no processo de alfabetização? 

P5: olha eu acho assim que...eu não dizer que me considero uma análise boa.. mas eu tenho, pois 

cada criança é um jeito, cada uma aparece de uma forma, então não vou te falar que sou uma 

perfeita analista, mas tento descobrir quando vejo que não dá para analisar sozinha, eu vou recorrer 

minhas colegas e minha coordenadora, eu acho assim que sempre tem novidades, coisas diferentes.. 

- é verdade... então você pode analisar comigo algumas escritas? 

- risos 

- as palavras ditadas estão aqui em baixo e aqui são quatro escritas que nos vamos analisar. Então a 

escrita um é a escrita da Vitoria, como você classifica essa escrita? 

- é da Vitoria? (risos) 

- é da Stheffani (risos)... ai desculpa é da Stheffani, escrita 1 Stheffani 

P5:...(risos) presunto... esse aqui é queijo, esse é pão; 

- isso; 

P5:  eu comi pão com queijo... não.. eu.... não, tem eu? 

-não, o menino comeu queijo; 

P5: a sim.. o menino comeu queijo 

...(silencio) 
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P5: eu já acho assim que, ela já sabe coloca algumas consoantes, mor-ta-de-la, seria um silábico 

alfabético... já tem som.....(risos)  ela já está indo para um silábico alfabético, não sei... 

Angela: É.. fica tranquila..é sobre o que você achar, está  bom?...(risos). O  que essa escrita revela 

sobre os saberes dessa criança , o que ela  já sabe? 

P5: eu acho que ela já sabe, por exemplo: mor-ta-de-la, ela já sabe quantas partes tem a palavra, ela 

já sabe introduzir as consoantes, não, algumas consoantes, algumas vogais também, como: pre-sun-

to, ai está bem fora , quei-jo, ela está em conflito, descobrindo que a vogal não é só o certo, já está 

introduzindo algumas consoantes... 

Angela: que intervenções você acredita que ajudam a essa criança a avançar? 

P5:  então continuando a trabalhar com os nomes de lista de crianças, lista de animal, lista de algum 

alimento, alfabeto móvel, identificação das letras, de algum coleguinha que está mais próximo dela, 

de algum animal, nome da professora 

Angela: o que você propõe com lista? 

P5: a gente diversifica, como nome de algum colega 

Angela:  eles escrevem ou eles lêem? 

P5: eles as vezes lêem e escrevem do jeito deles, faltando algumas... eles tentam escrever do jeito 

deles... 

Angela: certo... 

- P5:  depois sei la... tem sempre um crachá que eles fazem a identificação, é um crescimento no dia-

a- dia 

Angela: certo... 

P5:  tarefa de casa com o nome do papai, da mamãe, dos irmãos, faz um recorte, então a tendência 

de quando a criança está assim já está próxima de ser alfabética, embora a criança no começo da 

frase, não se importa muito com a frase, eu pergunto: o que vocês iam escrever mesmo? Daí, o 

menino comeu  queijo 

Angela:  Certo. 

P5:  então por isso que eles escrevem assim, tudo juntinho, eles tem pressa de escrever 

-(risos) 

P5: a gente se detém mais nas palavrinhas, acaba ajudando mais a nossa sondagem 

Angela: ajuda a interpretar a escrita dessa criança? 

P5: pelo menos no começo, porque muitas vezes até crianças alfabéticas não se detém muito nas 

frases, às vezes por serem muito extensas, não sei... algum conflito tem... 

-(risos) 

P5:  o medo de querer terminar logo; 

(risos) é alguma coisa tem com a frase, está  ótimo. Vamos para a escrita 2, a Vitoria: como você 

classifica? 

P5:  ela escreveu o que? 

Angela: ela escreveu: também é mortadela, presunto, queijo, pão e o menino comeu queijo 

P5: A eu acho que ela está . Esta menina está sem valor ? Ela está numa pré. 

Angela  Pressilábica? 

P5: Porque.. ela MOR TA DE LA. PRE SUN TO QUEI JO Não tema nada há ver. Sabe? 

Ela está colocando, associando, colocando letra, talvez do nome e de algum...sei lá colocando nome, 

de um colega, de um animalzinho. Sei lá, a letra que vem na cabeça eu acho. 
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Angela: E gente poderia dizer. O que ela já sabe sobre a escrita? O que essa escrita revela sobre os 

saberes dessa criança?  

P5: Ah que ela conhece algumas letras do alfabeto.. 

(Aponta a palavra) 

TA DE LA 

OH, o jeito que ela leu. Não tem assim essa (balbucia) MOR TA DE LA, não tem essa essa,  sei lá, 

aquela silabação, que precisa ter .  

Angela: Hã hã. 

P5: Aquela identificação de quantos parzinhos, sei lá, quantas sílabas tem a palavra. Não identificar a 

palavra sílaba, mas quantos pedacinhos, . Ela lê de uma forma reta. Assim ó: MORTADELA (diz bem 

rapidamente passando o dedo sob a palavra expressando o traço contínuo que está abaixo da 

palavra). Assim: PRESUNTO  de uma vez toda,ela não, identifica, Ela não se detém na sílaba que ela 

está lendo. 

Angela: Mostra aqui para mim, por favor. 

P5: O jeito que ela lê? 

Angela: É. 

P5: Eu acho que ela lê assim ó: MORTADELA (aponta a palavra com o dedo e faz um movimento 

rápido e contínuo) rapidamente na escrita da criança. 

Aqui PRESUNTO (da mesma forma). Aqui é queijo, 

QUEIJO ( mostra rapidamente) 

PÃO . 

E essa daqui.. Eu acho que foi a frase que ela.. Então ela lê de uma forma rápida, sem identificar o 

que ela escreveu. Eu acho que ela é pré-silábica sim. 

Angela: Está ótimo. E que intervenções você acha que acha que ajudam essa criança a avançar? 

P5: Aí, eu, em primeiro lugar, eu iria trabalhar com ela com o alfabeto móvel. Sabe? 

Angela: Hã, hã. 

P5: Alfabeto móvel, construindo sei lá, o nominho dela, o nominho de um coleguinha, sabe? De 

repente uma história que a gente lê todo dia ao entrar na sala, um conto, tal, o nominho do.. a 

palavra chave da história, sabe? E pedindo para ela ler! Para mim vê como é que ela... Se ela lê assim, 

, como.. Talvez começar até com palavrinhas mais, assim, que tenha menos sílabas para ver se ela 

detém o que ela está lendo. Que u tinha um aluno assim. 

Angela É? 

P5: Eu tinha um aluno que no primeiro diagnóstico que ele fez . Rs. Quatro ano atrás. 

Angela: Não esquece. 

P5: É aí ele pôs a palavra. Ele pôs um monte de letras, mais do que essa menina. Sabe. E letras 

assim... que vinham na cabeça. Às vezes não tem identificação com nada, às vezes em com nome 

nem nada. Eu falava, lê para mim, e ele passou o risco assim bem grande com o lápis. Passou o lápis. 

E eu fiquei assustada. 

Angela: Risos. 

 P5: Eu nunca tinha visto.... Ele pôs um monte de letras assim e pôs aquele riscão embaixo. Aí eu 

fiquei meio assustada . E comecei a trabalhar. E eu tava trabalhando e dando mais atenção para ele. 

Explicando. Aí depois apareceu a psicóloga. Aí eu não sabia que esse menino tinha acompanhamento 

com psicóloga. E a psicóloga tava achando ela meio estranho. E ela veio conversar comigo. E aí ela. Aí 
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a XXXX veio. Óh, a psicóloga está aí... Ela pediu licença para entrar na sala. Mas nisso daí, o D. já tinha 

dois meses comigo., quando ela veio. Mas aí ele já estava melhorando. 

Angela: Ah!, ah que bom?. 

P5: Aí eu mostrei, e quando eu falei com ela, eu mostrei para ela o diagnóstico de fevereiro, 

quando... E aí eu me assustei, porque foi o único que fez assim. Sabe? Eu tinha criança assim, pré, 

mas o único que fez assim foi ele. E aí eu achei que eu tinha que intensificar minha atenção, o 

trabalho com ele. Em tudo, tudo. Sabe? E precisa ver como ele estava bonitinho, no final do ano ele 

estava lendo fluentemente, ele lê ele escreve.  

Angela. AHh! Que lindo . 

Aí a ela veio, e conversou comigo, e ficou no recreio, e .. no intervalo e ela disse assim, escuta, eu vim 

para ficar um pouquinho,mas posso ficar até o fim da aula? 

Angela: (risos). 

P5: Aí eu falei, pode, se você gostou, pode. Aí ela disse que se.. Ela era psicopedagoga, . E ela disse 

que estava com dificuldade para falar com ele. E através, disso.... Bom eu não quero me elogiar . E 

através disso ela disse que encontrou também um meio, para ajudar a trabalhar com ele. 

Angela: Olha só! 

P5: Aí eu fiquei feliz,. Aí eu escrevia para ela. Ela escrevia para mim. Aí eu mandava as atividades 

dele, ela me mandava algumas atividades e a gente foi trabalhando o ano todo. 

Angela: Está vendo, por fim a escola terminou ajudando os especialistas.  

P5: Ah eu nem sabia, ? Fiquei meio com vergonha... 

Angela: Parabéns.Também com esse seu jeito ! Tão gostoso. 

P5: AH não sei. Ah é como eu te falo . Quando a gente tem dúvida, ... 

Angela: É quando a gente acredita que a criança pode aprender e investir, isso é importante. 

P5: E eu nunca fico assim parada no que eu sei . Sei lá,eu acho assim sempre que tenho dúvida eu 

recorro. Entendeu? 

Angela: Certo. 

P5: Por que... Eu acho , que o olhar tem de ser uma pessoa, mas olhar de mais  pessoas vai ajudar 

mais. 

Angela: É. Que bom. (Risos). Vamos para terceira? A terceira escrita é a escrita do João Paulo. 

P5: É mesma. Mesmas coisa. A mesma coisa. As mesmas coisas. 

Angela: As mesma palavras. 

P5: Nossa, mas esses meninos estão escrevendo coisa ? 

Angela: Rs. Eles são muito inteligentes, ? 

P5: Pausa.. (Analisa a escrita). Ah eu acho que ele está sem valor! 

Angela: Entendo. 

P5: Que ele está diferente da... ?   

Silêncio. 

Acho que ele está sem valor ainda.  

Aqui ó. MOR  TA  DE  LA 

Bem aqui... 

MOR TA DE LA (apontando para a escrita do aluno)... 

Pensa... 

Ele tem valor sabe, mas. Pelo amor de Deus! É uma confusão! 
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Angela: Risos. 

P5: Tem valor, mas sei lá,uma confusão! 

Angela: Risos. 

P5: Do jeito que ele leu ele tem. Oh! MOR TA DE LA. Só que ele colocou letras que . Que não tem 

nada ler. Ele soube colocar. 

PRE SUN TO. Ele tem valor sim!  

Angela: Tem ? 

P5: Tem.  

Tem sim. A tem valor sim... ele começou a ler. Associa, coloca palavra. Ele está em conflito. Põe as 

letras que vem na cabeça para ele completar a palavra e o outro ele coloca o que vem na cabeça aí , 

para poder.. Oh 

U MI NI NU CO MEU QUEI JO 

Ele tem valor sim. 

Angela: Tem. 

P5: Risos. Só que no começo.... Risos. É diferente dela mas ele tem sim.  

Pausa... 

É! 

Angela: Você classifica  como silábico com valor sonoro? 

P5: É. Sim. 

Angela: E o que as escritas revelam sobre os saberes dessa criança? 

P5: Ah!  Está buscando , . Está buscando, conhece já uma boa parte,  do alfabeto, mas está buscando. 

Ele está em conflito,mas ele quando na hora. Na hora de escrever ele atribui aquilo que ele lembra. 

As letras que ele lembra. Sem contar que às vezes. Tem assim,letra do nome dele, . Letras assim, sei 

lá, da família. Quando ele não consegue atribuir . 

Angela: Entendo. 

P5: A letra certa. 

Angela: Você falou que tem conflito, que conflito que você acha que tem? 

P5: Ah, aqui, por exemplo, aqui ó. Ele tem conflito, que ele quer escrever  QUEIJO,  aí, ele nem leu. 

Não é? 

Angela: É. 

P5: Ele chega e nem lê. 

Angela: Risos. 

P5: QUEI JO, QUEI JO. (Apontando para a escrita de queijo pela criança). Ele identifica aqui, e essas 

aqui como ele nem assinalou, é por que ele acha que a palavra queijo teria que ter mais letras. 

Angela: Ah, então, é isso que você acha que é o conflito? Ele acha que tem que ter mais letras.. 

P5: Eu acho. 

Angela: E na hora que ele lê?... 

P5: Ele vê que sobra. 

Angela: Risos. 

P5: É. 

Angela: Conflito mesmo. 

P5: Então aqui também, oh. Sabe? Então ele vê que sobra e muitas vezes a criança fala: Ah não sei, 

ou quer apagar. 

Angela. Ok. 
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P5: Certo? 

Angela: É. 

P5: Ou quer colocar outra letra para mudar a letra. 

Angela: E por que vem esse conflito? Você acha 

P5: Eu acho que na hora da leitura, ele associando a escrita com a leitura ele descobre essas coisa.  

Angela: Certo. 

P5: Quando tem letra demais. Ou quando falta alguma, ou poderia ser outra. 

Angela: Certo. 

P5: Entendeu? 

Angela: Ok. 

P5: Por isso é interessante a leitura. Por que ele tem que ler e tem que escrever, porque na hora que 

ele vai ler qui ele vai ver. 

Angela: É, aí... 

P5: Ou ele quer pegar a borrachinha, ele quer mudar. 

Angela: Risos. 

P5: Entendeu? 

Angela: Sim. A leitura é importante? 

P5: Ou ele fala que está errado. Ou ele fala que tem letra demais, ou ele fala que tem letra de menos. 

Não é? 

Angela: É, é. A leitura é superimportante. 

P5: Mas é interessante, por que... Que esses conflitos que faz crescer, não é? 

Angela: Ok. 

P5: Faz ele construir a escrita. Acredito que 

Angela: Entendo. 

P5: Não sei se.. Estou falando um monte de besteira. 

Angela: Imagina. Você está me ajudando muito. Estou muito contente com a sua entrevista, viu. 

 Suspiro.  Que intervenções que você faria para ele avançar? 

P5: Então. Esse daqui , eu trabalharia mais como alfabeto,. Recorte das letras do alfabeto. Escrita do 

nome de alguns amiguinhos, listas de palavrinhas, sabe? Cruzadinha.Caça palavra com banco de 

palavras, 

Angela: Ok. 

P5: Neles também, oh. Esse aqui oh, tudo. 

Angela: Certo. 

P5: Até esqueci de falar. 

Angela: Ah, entendi. 

P5: Aquelas cruzadinhas e caça-palavras com banco de palavras. 

Angela: Com banco. 

P5: Com número de letras. Muito bom. Muito interessante que tem no Ler e Escrever. 

Angela: Sim. 

P5: Naquela que a gente usa No Ler e Escrever. 

Angela: Sim.. 

P5: Então tem lá,´. A criança não sabe ler a palavra e não sabe por o nome na figura, mas através.. ela 

vai lá e conta as letrinhas. Que tem cinco quadradinhos então tem que ter cinco letrinhas. Então eles 

vão procurando no banco de palavras.  
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Angela: Ah, certo. 

P5: A PA.., a.. Como que pode ser o nome daquela figura. E aí, eles,opa!Esse tem cinco letra, está  

mais aqui cabe cinco, entendeu, aí eles vão ver a primeira. Por exemplo, se for MORANGO, 

MORANGO, eles vão lá. Nossa! Começa coma letra M. Então pode ser essa. Ai eles vão pondo. E 

coloca. 

Angela: Que é uma atividade de leitura. Por causa do banco de palavras 

P5: É uma atividade de leitura... e comparação. 

Angela: É com o banco de palavras. 

P5: É uma atividade de leitura que depois vai... E através deste banco de palavras ele vai 

identificando na, na cruzadinha. 

Angela: Sim.. 

P5: Eu acho muito Fo. Ajudou muito. 

Angela: Você gosta dessa atividade do Ler e Escrever? Você acha que ajuda? 

P5: Nossa, ótima, ótima. Trabalhei muito. E os meus já estão fazendo textos. 

Angela: É? Ah que delícia!! 

P5: Mas trabalhei muito, sabe com aquelas atividades. E.. Ai, te no começo,eu nem percebi,, que... 

era assim interessante, mas aí eles vinham e me contavam.. E contavam os quadrinhos e ia lá 

contava as letrinhas das palavras e iam lá e diziam, Ah essa não dá porque tem 7, essa não dá porque 

tem 4. Aí quando eles identificavam aquela que tem cinco aí eles iam ver o qui qui .. Ai iam MO RAN 

GO, MORAN.. Sabe assim? 

Angela: Entendo. 

P5: Não estou  dizendo que morango tem cinco ,mas .. 

Angela: É. Um exemplo ,. 

P5: É para identificar com o início, então eles também identificam com o início da, do nome da figura. 

Angela: Certo. 

P5: Ajuda bastante. Ajuda muito,muito,muito. O Ler e Escrever. 

Angela: Você gosta do material do Ler e Escrever? 

P5: Nossa! É ótimo. 

Angela: Que bom. 

P5: Gosto muito. 

Angela: E do material do aluno e do material do programa . 

P5: É. 

Angela: Tem acervo literário na sala? 

P5: É, agente tem sim, sim. Revista. 

Angela: Entendo. 

P5: Tema Picolé. Um pena que não vem mais a Picolé.  

Angela: Ah!! 

P5: Que eles adoram! Fazer as cruzadinhas da Picolé. Ler aqueles textinho que já vem identificada a 

palavrinha. 

Angela: Sim. 

P5: Nossa!! Aquela eu acho que devia vim,viu. 

Angela:  Risos. Vamos reivindicar. . 

P5: É. 

Angela: Vamos para a escrita 4? É a Andressa,. Como você classifica? 



xl 

 
P5: A meu Deus, essa está  pior que aquela. 

Angela: Risos. 

P5: Pré mesmo,pré mesmo, viu. 

Angela: É? 

P5: É. 

Angela: Por que? 

P5: Porque oh, a Andressa está  usando,é, quase só dois tipos de letras. O A, o Z, o A, o Z, o I. Sabe? 

Angela: Sim.. 

P5: Fazendo sempre a mesma coisa. . Usando letra do nome dela. Apesar de não ser .. ANDRESSA é 

com S. Mas.. é... Pré mesmo. Sabe? 

Angela: Certo. 

P5: Bem. Pior de todas as crianças está  a escrita da Andressa.  

(compara a escrita da Andressa com a outra que classificou como pressilábica) 

Angela: Certo. Então você acha que as duas são pressilábica mas a Vitória tem um avanço,já dentro 

do pressilábico? 

P5: É, é. A Vitória tem um avanço! Sabe. E a Andressa está  muito.. Está bem mais difícil, ? 

Angela: Certo. E que saberes ela já tem sobre a escrita? O que a gente pode dizer que ela já sabe? 

P5: É ela já sabe que a escrita utiliza letras, tanto é que ela não misturou letras com números.Que é 

uma coisa muito importante. 

Angela: É. É. 

P5: ? Ela sabe que as escrita é feita de letras. 

Angela: É. Certo. 

P5: E ela associou as palavrinhas comas letrinhas que ela sabe.  

Angela: Sim. 

P5: Entendeu? Que é. Mas é o A, o B, o D, o I e o M. Pode ver oh. 

Angela: Certo. 

P5: Até o nominho dela ela ainda não sabe escrever. E pelo SÃO ela fala DRESSA. SSA, ela usa o Z. 

Angela: Entendo. 

P5: ? 

Angela: Entendi. 

P5: Então... Então um trabalho. Que que se acha? Um trabalho intensificado com o alfabeto, letra 

móveis, muito,muito,muito. 

Angela: Sim. 

P5: Começando muitas pelo nome dela, ? 

Angela: Certo. E mais, as intervenções então. Risos. 

P5: Escrever o nome dela, com um amiguinho que ela gosta muito, sabe?  A,ou então , a que tem o 

nome parecido com ela, sabe? Aquelas que começa com A. A  lista de nomes, sabe?  

Angela: Entendo. 

P5: Abel, não sei o que, Alex. Risos. 

Angela: Risos. 

P5: E vai fazendo essa identificação, não é. E procurando... o alfabeto. Os meus alunos sempre temo 

alfabeto em mão. 

Angela: Ah. 
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P5: Além de ser, eu, trabalhar com letras móveis, eu tem sempre um cartãozinho com o nome e o 

alfabeto. Entendeu. 

Angela: Certo. 

P5: Então, quando eles não sabem eles vão lá e.. A, B, C. Baixinho. A, B, C, D! Oh o D aqui,oh. Sabe? 

Então eles ..Sempre é um material que não pode sair de junto deles.  Sabe?  

Angela: Certo. 

P5: O alfabeto. O alfabeto móvel,você acaba guardando e tal. Além de ter na parede ? O alfabeto 

ilustrado, o alfabeto, seu lá, alfabeto, o nome nas coisas da sal de aula. O armário, a mesa, a janela, a 

cortina. 

Angela: Sei. 

P5: Sabe?  E eles vão identificando que a mesa, que a mesa começa coma letra M. Armário,também 

com A. Sabe? 

Angela: Ah, que bom. 

P5: Então é lista . Tem que usar a lista do nome deles. Fazendo crachá.. Os crachazinhos que a gente 

faz avulso, para eles brincar, para eles identificar a mesa da professora. Ou  então,olha lá.. o meu 

começa com A... Vai sentar com o amiguinho que começa com A, e o outro que começa com B. Sabe? 

Angela: Ok.. 

P5: Sabe. Fazer tipo de uma dinâmica assim. Sabe? 

Angela: Ah! 

P5: De buscar o ? Quem começa com esse nome, quem começa coma minha letra igual? E da 

professora. Muitas vezes eles até esquecem o nome da professora ? E aí eu falo. Quem. Quem é que 

começa com essa letra? Ah! Muitas vezes eu esqueço até do meu,? 

Angela: Risos. 

P5: De tão envolvida que eu fico assim. E o teu (com voz fininha imitando criança). 

Angela: Risos, Que bonitinho! 

P5: Então eu acho bonito. Depois eles vêm falar. Também. Meu pai,minha mãe, minha avó. Então eu 

acho assim, que tudo o que eles trazem de.., que já tem aquela vivência , então eles trazem. ..sala de 

aula é muito bom. Procurar também a gente usar bastante essa vivência que eles têm? 

Angela: É. Que bom. 

P5: Às vezes a gente vai contar uma história e eles, há, eu já assisti esse vídeo, eu  não sei o que lá, 

mas por que que tem mais, por que que que um livro tem menos. E aí a gente vai entrando,. O 

escritores, cada um escreve de um jeito. As histórias têm muitas versões.. Uma vez eu falei.. Uma vez 

eu estava lendo,e eles, Não não é assim,não é assim. Aí eu fui lá.. E tem uma história que é do 

Chapeuzinho Amarelo,o autor,? 

Angela: Ah! Hm, Hum. 

P5: Aí eu fui lá. E falei. Não gente, mas o autor, ele escreve como ele quer!  Aí ele,sabe, ele não vai 

sair do ritmo da história,mas parece que ele vai falar do jeito que ele quer. Então eu falei assim só o 

Chapeuzinho Vermelho deve ter acho que mais de 100 versões diferentes. NOSSA!!!  

Angela: Risos. 

P5: Então assim para eles aprenderem o gênero também. Eu leio MUITO pros  meus alunos. 

Angela: É. 

P5: Leio. Leio muito. 

Angela: E você falou que eles estão produzindo texto? Como é isso. 
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P5: Então eu achei, eu achei  bonitinho que , a gente fez lá bilhete, fizemos bilhete, trocamos 

bilhetinho, escrevemos bilhetinho. ... Assim, por exemplo, tem uma leitura, você vai fazer o final, 

como acabou. E aí nós entramos lá no livro didático que nós temos. É .. tava trabalhando assim com 

notícia.Mas um notícia assim bem gostosinho, 

Angela: Sim.. 

P5: Tava, teve lá o Fitpaldi  que caiu na ultraleve que o filho ficou.. Não sei de você já viu essa 

notícia?? 

Angela: Não lembro. 

P5: Que caiu lá. É verdade, é fato real,. E o filho ficou cuidando dele, o filho de seis anos. É muito 

bonita . 

Angela: Ah,não conheço. 

P5: Um textinho pequenininho, mas assim,uma notícia bem interessante. Aí depois no próximo passo 

era outra notícia de uma cadela que salva os meninos. E depois do golfinho. O menino... O golfinho 

que salva o menino que tava sendo afogado. Aí vai indo. Daí eu falei assim. Nossa eles estão amando 

sabe? 

Angela: Risos. 

P5: Nossa eles estão muito animados com esse trabalho. Eu trabalhei quase um mês! Sabe. 

Trabalhando. Não todo dia . Uma dia uma parte, outro dia uma interpretação mais oral do que 

escrita depois foi para outra e eu vi que eles estavam entusiasmados. Depois eu pedi para eles 

trazerem uma notícia de casa.  Agora vocês vão trazer um notícia bem interessante. Aí todo mundo 

trouxe. 

Angela: Ah!. 

P5: Até interessante que houve esses tempo atrás, sei lá acho que mês de maio que houve 

casamento no , lá, no, no, Thomeuzão, e parece que 1.500 casais casaram. 

Angela: (risos) 

P5: Todo mundo vestido de noiva,sabe, gente que ... fez o casamento no cartório.. E foi a maior festa. 

Teve padre, teve é  pastor que também abençoou e tal. Aí o menininho disse assim, ah, Eu trouxe 

uma notícia aqui, mas uma noticia da minha família! 

Angela: (risos) 

P5: A mãe dele, a mãe dele vestida de noiva, casando sabe? 

Angela: Nossa! 

P5: Eu nem sabia ... uma coisa bem interessantes. 

Angela: Que bacana! 

P5: E aí nós fomos vendo,um pouco por dia,sabe?  Aí depois. Aí,na, na , próxima etapa vemos passos 

, o que uma noticia deve ter? Deve ter assim, veio tudo direitinho. Em que lugar que foi que 

aconteceu, que dia foi? É como aconteceu?  Como que acabou. Sabe?  Como que terminou a .. E eles 

foram lá... Daí eu pedi para eles escreverem? Vi que eles estavam bem assim, pedi para eles 

escrever. Pensar alguma coisa assim,bem interessante, que aconteceu na vida deles e para eles 

escreverem. Sabe. 

Angela: Uma notícia!? 

P5: Olha minha ideia mas ficou cada uma tão bonitinha eu vou fazer um livrinho. 

Angela: Ah! 

P5: eu já tenho ali na minha pasta. 

Angela:Ah, que bacana! 
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P5: Aí eu vou.. Achei muito interessante! 

Angela: Escreveram bem? 

P5: Escreveram, coisa de acontecimento mesmo! Na casa deles, 

Angela: Nossa! 

P5: Com a família, alguém da família. 

Angela: Ah, que bom! 

P5: Aí, até falei lá para menina. Ah está  tão bonitinho, que eu , sabe, vou encadernar, 

Angela: Vale à pena, vale à pena, . 

P5: E foi meio assim espontâneo, sabe? 

Angela: Sim. 

P5: Eu nem tinha pensado. Não tinha intenção, mas aí eu vi que estava tão bonitinho.  Até os que  

estavam escrevendo menos, que estavam assim, mais atrasadinhos, eles tentaram escrever, aí 

depois  gente fez uma correção no texto deles,assim, li com eles, o que você que ria escrever aqui?  

Daí foi muito. Daí eu fui ajudando e eles foram reescrevendo o texto. 

Angela: Olha só? 

P5: E ficou bonitinho, a sala toda fez. 

Angela: Ah que delícia. Parabéns 

P5: Então sei lá. A gente vai... 

Angela: Nossa realmente deve ser uma delícia a sua aula. Risos. 

P5: Eu sei  eu vou me aposentar mas eu falo assim, ah, eu acho assim que eu ainda sou 50%. Q eu 

tinha que aprender muito. 

Angela: , aprender a gente tem que aprender todo dia, . Mas você é 100%, dá o seu melhor ? 

P5: É eu dou o meu melhor, mas. 

Angela: Dá o seu melhor e está sempre aberta para aprender. 

P5: Oportunidade, a sei lá. Eu acho que devia mesmo existir essas oficinas sabe? Por que a gente vê. 

Não é por falar, mas olha, tem muita gente que não consegue alfabetizar. Dá dó! Mas , pessoa 

esforçada e tal,mas agente vê que não é por aí, ? 

Angela: Entendo. É verdade. 

P5: Então eu acho assim que o passo mais difícil  é a alfabetização mesmo. Por que o aluno bem 

alfabetizado vão embora, vão. Nossa. Não tem o que vai segurar eles. 

Angela. Certo. 

P5: ? 

Angela: É isso mesmo. Muito obrigada! 

P5: Desculpe por falar bastante. 

Angela. Imagina, adorei! Só colaborou! 

P5: Desculpa também, se a minha visão não foi de acordo com a sua. 

Angela: Está perfeito. Só colaboro. Agradeço muito sua atenção, sua colaboração esses brilhos nos 

olhos. 

P5: Ah. 

Angela: Faz tão bem para gente. 

P5: Faz ? 
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ENTREVISTA PROFESSORA 6 = P6 

 

Ângela: Eu vou gravar só para que eu possa depois transcrever está , não to aqui para avaliar, (risos), 

é um bate papo. 

P6: É eu fiquei até com receio de vir. 

Ângela: Não pode ficar muito tranquila lá na dissertação, a parte que eu usar da entrevista vai com o 

nome fictício não vou identificar escola, nem professora, se fizer alguma analise eu vou dar a 

devolutiva para vocês depois está  bom. 

P6: Está . 

Ângela: e pode ficar tranquila, não é avaliação, não é prova  nada disso está  bom.  Então mais você 

está  a vontade para responder ? está  nervosa? 

P6: to nervosa 

Ângela: não... 

P6: Estou te falando to meia insegura, to assim não sei o que vou falar e o que vai perguntar. 

Ângela: o que eu vou perguntar , algumas coisinhas sobre sua formação, e analise de escrita. 

P6: está  

Ângela: está , ai se tiver dificuldade não tem nenhum problema 

P6: está  

Ângela: está  bom, tudo bem ou você prefere não responder? Também você não é obrigada. 

XXXX: Mais você, está precisando. 

Ângela: É eu estou precisando mais eu não quero te obrigar, de jeito nenhum 

P6: eu não sei se vou saber tudo ,para está  te respondendo  

Ângela: não 

P6: eu já te falei, eu não fico com sala assim, de primeiros anos e segundos eu não fico muito está  

Ângela: uhum 

P6: eu fico sempre em quartas series em terceira serie, então é o primeiro assim, que tipo eu recorro 

as minhas amigas para está  podendo me ajudar está . 

Ângela: mais você é daqui da escola a bastante tempo?   

P6: não, não 

Ângela: também é nova 

P6: não, também sou nova da escola, eu sou.. acho que eu peguei terceiro ano que to aqui 

Ângela: a é que o pessoal aqui tem bastante tempo  (risos) 

P6: tem muito tempo, então eu recorro a Melandia, aos professores assim 

Ângela: Então você está aprendendo com elas  

P6: nossa muita coisa 

Ângela: com certeza você já sabe bastante coisa 

P6: com certeza porque assim você não ficando todos os dias você não tem esses meios você não 

usa, você não faz a sondagem, você já não faz assim você não está  o dia-a-dia 

Ângela: é 

P6: com a criança, cada dia você está em uma sala, por isso que eu falei para XXXX, XXXX eu vou mais 

é um caso que eu não sei se vai ajudar muito , a mais vai se você... 

Ângela: se você quiser responder você só vai contribuir mesmo e é só se você quiser, mais não é para 

te analisar nada disso não é só para conversar sobre o que você entende sobre escrita, se tiver 
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alguma questão depois eu do uma devolutiva mais eu quero que você fique a vontade, eu não quero 

te pressionar não 

P6: está  mais eu já to te falando se eu errar é porque (risos). 

Ângela: Está bom, e não pode ficar tranquila está  bom, você fala para mim seu nome completo por 

favor 

P6: XXXXX. 

Ângela: certo, depois eu vou pedir para a XXXX passa para você um perfil, só para você escrever 

quanto tempo você tem de magistério, que curso você fez essas coisas está  bom  

P6: inclusive eu to para fazer faculdade. 

Ângela: Sim. 

P6: é que assim eu não decidi a minha situação, eu tenho problema olfativo e não tive como está 

pagando essa faculdade, ano que vem eu quero vê se eu... só fez o magistério mesmo  na época 

como eu já fiquei devido o curso eu acabei ficando mais começo o terceiro ano e então ano que vem 

tenho que correr atrás  

Ângela: certo, e cursos de formação continuada você já fez? 

P6:: ainda não 

Ângela: não fez letra e vida não, e no ler e escrever, aqui no HTPC você participa com a XXXX 

P6: Participo 

Ângela: então é uma formação continuada  

P6: isso não  deixa de ser 

Ângela: é é por que já é dentro do programa Ler e Escrever 

P6: isso a gente participa bastante a gente está  sempre com ela está  sempre ajudando inclusive as 

provinhas de finais de ano essa que eu passei também  

Ângela: Sei. 

P6: nossa ajuda muito, conta muito referente a isso  

Ângela:então você está  dizendo que o HTPC ajuda na... 

P6: ajuda 

Ângela: elaboração da prova na avaliação 

P6: ahã, mesmo aquelas provas que a gente faz mensais ou anual para passa , talvez a gente passa na 

categoria ajuda muito aqueles HTPCS nossa... 

Ângela: hã 

P6: a gente lembra daquele que foi explicado que ela comentou que ela falo, a gente vai dentro 

daquilo 

Ângela: hum 

P6: a última que eu passei foi assim por que eu me baseei muito daquilo que ela explicou... 

Ângela: hã 

Ângela: que ela fala , ela comenta e você acaba passando  

Ângela: hã, que bom 

Ângela: quais dificuldades ou facilidades você tem encontrado no seu trabalho de alfabetização, que 

você começou agora ? 

P6: Assim eu num, num, eu ainda não no começo eu ainda em separar eles, eu peguei uma sala assim 

na metade do ano então já tem um trabalho, já começado então até você descobrir uma dificuldade 

até saber quem são eles, quem você pode está separando daquele grupinho que está  mais 
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adiantado, tem que fazer uma sondagem, essa não e bem a minha dificuldade mais não deixa de ser 

uma barreira que você encontra  

Ângela: é um desafio 

P6: um desafio com todo o desafio parece eu falei para a XXXX. XXXX eu to nesse desafio por que 

assim eu nunca fiquei, eu nunca peguei uma sala, o máximo que eu peguei foi quinze dias, ano 

passado foi que eu peguei uma mais foi o primeiro ano, então assim para mim isso é um desafio 

realmente... 

Ângela: desafio, e quanto tempo você tem no estado? 

P6: faz... continua assim eu se... por que começa eventual você vai... 

Ângela: vai quebrando 

XXXX: vai quebrando eu to desde 2002 

Ângela: hã 

P6: então eu acho que 9 ou 10 anos  

Ângela: e sempre eventual? 

P6: sempre eventual, então o Maximo que eu peguei e um mês peguei quinze dias, até você atingir 

uma pontuação demora bastante 

Ângela: é 

P6: ok 

Ângela: está  ótimo, você considera que sabe analisar a escrita de criança em processo de 

alfabetização (risos) 

P6: ainda tenho duvida, tenho por que eu ainda recorro a XXXX, por que as vezes assim eu analiso do 

meu modo que eu aprendi, do modo que eu sei  

Ângela: certo 

P6: mais depois eu passo tudo para ela para conferir para mim, por que eu tenho assim, depois eu 

tenho que passar logicamente naquele mapa da sondagem 

Ângela: sondagem ? 

P6: , então eu recorro a ela eu falo para ela ver só me ajuda para ver se está tudo ok, ai ela fala ok ai 

eu passo para lá então tenho sim 

Ângela: certo, então vamos analisar algumas, então a gente tem escrita 1,2,3 e 4 como você classifica 

a primeira escrita a numero um da Steffany  

(tempo) 

P6: esse aqui é pressilábico 

Ângela: por que? 

P6: porque ela já não ainda está  conseguindo  

Ângela: ah se você fala primeiro mortadela, presunto, queijo e pão (risos) 

P6: pressilábico por que ela não tem a sílaba ainda formada , nem todos  

Ângela: ok (tempo) 

P6: eu considero esse  

Ângela: (tempo) 

P6: aqui também  

Ângela: na escrita 2 você acha que é pressilábico 

P6: é... (tempo) 

(risos) 

P6: é silábico com valor aqui já, já tem... mortadela nossa (tempo)  
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P6: difícil (risos) 

P6: com certeza difícil a gente nunca pega assim, os que eu peguei... (risos) 

P6: esses aqui são os pressilábicos 

Ângela: a escrita 3 e a escrita 4 

P6: É. 

Ângela: pressilábicos 

P6: esse daqui já é silábico com valor 

Ângela: ai você já está falando da escrita 2? 

XXXX: Como? 

Ângela: silábico com valor 

P6: aqui ele já tem, ele já sabe ... (tempo) nossa eu não tenho nem noção (risos) 

P6: e nem eu também é muito difícil 

Ângela: la onde ele escreveu mortadela aqui a primeira escrita aqui 

P6: nossa então da uma olhada  

Ângela: aqui é o nome dela Steffany aqui 

P6: mortadela (tempo) 

P6: é o pressilábico  

Ângela: hum 

P6: eu 

Ângela: pressilábico 

P6: aqui ele já e silábico, silábico com valor 

Ângela: por que você acha que é silábico com valor? 

P6: por que ele já consegue, ter alguma noção, já (tempo) o menino comeu o queijo (risos) 

Angela: a turminha que você pegou eles já são alfabetizados? 

P6: já, nossa nem assim (risos) 

Angela: nossa que bom que você não pegou nenhum assim 

P6: não nunca nem peguei mesmo 

Ângela: ham 

P6: por que isso que eu te falo e difícil identificar por que eu nunca pego essa fase da... 

Ângela: da alfabetização bem iniciada  

P6: no inicio da montagem  

Ângela: você pega mais terceira e quarta  

P6: terceiro e quarta se torna muito difícil toda essa... não tem muito o que perguntar  

Ângela: não não tem nenhum problema assim e são escritas bem iniciais mesmo está muito longe do 

que você tem praticado então não tem nenhum problema não, pode ficar tranquila 

P6: está  não é, dificilmente está  sim eu não fico 

Angela: aqui esse é ótimo 

P6: ainda mais começa assim dificilmente você pega o inicio assim parte de sondagem, 

primeiramente, eu que não pego por que eu ou pegar aula assim maio,junho, que nem esse ano eu 

peguei agora em maio então peguei a sondagem mais praticamente ele já tão, escrevendo 

Ângela: certo 

P6: então já tem noção de silaba já tem... 

Angela: que ano você pegou agora? 

P6: segundo 
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Ângela: segundo mais já são todos alfabéticos? 

P6: não todos, mais eles já estão no silábico com valor, silábico alfabético já estão assim, difícil (risos) 

realmente isso aqui para mim está ... (risos) 

Ângela: está  bom 

P6: eu para mim são todos que não tem valor, para mim já tem... é isso aqui é difícil 

Ângela: não, pode ficar tranquila ela está  ótima eu só preciso dessas analises mesmo então você 

colocando aqui a escrita 1 que você falou pressilábico e a escrita 2 silábico com valor 

P6: com valor 

Ângela: a escrita 3 você acha que é...  

P6: esse aqui é pressilábico também 

Ângela: pressilábico, esse aqui está ... 

P6: esse aqui está  nossa meu deus (risos) 

Ângela: a 4  (tempo) 

P6: esse aqui também tem  já... é silábico já tem valor no caso mais... ele escreve um monte de as (a) 

(risos) 

P6: nossa sinceridade eu não tenho que dizer na verdade 

Ângela: está  ótimo 

P6: você me desculpa mais essa parte 

Ângela: não, é assim 

P6: eu falei para você Alessandra eu não quero ir por que eu não vou saber responder tudo o que me 

pergunta 

Ângela: não, o que você respondeu já me ajudou bastante por que assim é o que a gente sabe 

mesmo  a gente vai aprendendo 

P6: por que  não sei realmente 
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ENTREVISTA PROFESSOR COORDENADOR 

 

Parte A 

Caracterização da Escola 

1 – Quantas turmas de 1ano/2ª série á na escola? E de 2º ano?3ª série? 

02 – 1º ano / 02 – 2º ano / 02 – 3ª série 

2 – Quantos professores atuam nessas turmas?  

Para cada turma: 1 docente polivalente, 1 de artes, 1 de Educação Física, 1 de Informática Educativa 

e 1 de sala de leitura 

3 – Dos professores: 

D- Quantos são efetivos? Todos 
E- Quantos frequentaram Letra e Vida? Apenas um, mas 02 frequentaram PROFA 
F- Quantos participam do Ler e Escrever? 01 do 1º ano e 2 do 2º ano 

4 – Qual o índice de alfabetização das turmas?  

1º ano – 25% 

2º ano  - 85% 

3ª série – 100% 

4º ano  - 100% 

PIC 3º - 95% 

PIC 4º - 85% 

Parte B 

Do Professor Coordenador 

Considerando que os principais conteúdos relacionados à alfabetização são: Didática da 

Alfabetização, Estratégias metodológicas de formação e Sistema de escrita, responda: 

1 – Você realizou ou realiza cursos de formação que abordam esses conteúdos?Como você os 

classifica Formação Inicial ou formação continuada? 

Formação continuada 

2 - Qual/quais cursos de formação mais contribuíram para a sua atuação na formação de 

professores? 

Mestrado e formação do ler e escrever da PMSP 

3 – E qual/quais contribuíram/contribuem para sua compreensão sobre sistema de escrita? 

Formação Ler e escrever e PROFA 

4 – Quais contribuíram/contribuem para a prática da formação de professores alfabetizadores na 

escola? 

Profa. Ler e escrever  

5 - Quais situações de formação você realizou com os professores alfabetizadores sobre o conteúdo 

“sistema de escrita”? 

Situações de tematização da prática  e  de dupla conceitualização 

6 – Quais são as atribuições do professor coordenador? Dessas qual a mais complexa? 

Do Coordenador Pedagógico (cargo): Coordenar a elaboração de Projetos e do PPP; acompanhar o  

processo avaliativo; Formação, etc 
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7 – Quais são os principais desafios do professor coordenador? 

Promover a reflexão do professor sobre a prática desse.no que se refere a realização de boas 

intervenções 

8 – Você tem percebido avanços no conjunto da unidade escolar relacionado a prática do professor 

alfabetizador? 

Sim. Já se questionam sobre a viabilidade de suas intervenções. 

 

Parte C 

Trajetória profissional 

Faça um breve relato sobre trajetória e formativa e profissional. Quais as situações que mais 

marcaram? Quais as pessoas que considera que influenciaram sua formação? Cursos, etc. 

Iniciei minha atuação profissional em 1984, quando tomei posse como professora na PMSP. Foi u 

grande desafio, pois as turmas eram muito numerosas e a classe de educação infantil possuía 70 

alunos matriculados e uma média de 55 frequentes. A coordenação pedagógica não possuía caráter 

formativo e assim sentia-me só. 

Em 1989, fiz parte de grupos de formação e entrei em contato com o livro A paixão de conhecer o 

mundo de Madalena Freire, livro com o qual me identifiquei pois me fez crer que minhas práticas 

ocupavam lugar teórico.  

Em 1990 iniciei trabalho como STE no NAE -7, momento em que aprendi a lidar com grandes desafios 

já que tínhamos uma equipe com muitos fazeres e desafios políticos pedagógicos já que a gestão do 

Prof. Paulo Freire trazia-nos grandes mudanças.  

Em 1993 voltei para a sala de aula com muitas ideias e muitas delas consegui colocar em prática, 

principalmente as que dependeram da parceria com pais e alunos.  

Em 1998 acessei por concurso ao cargo de CP e em 2001 iniciei mestrado e no processo de busca de 

compreensão sobre meu papel de coordenação encontrei muitas respostas, mas também formulei 

novos questionamentos sobre minha prática como educadora. Paralelo a isso, ministrava aulas como 

professora universitária.  

Nesse percurso fui influenciada por dois grandes mestres que me fizeram perceber a necessidade de 

reconhecer-me incompleta e inacabada e, portanto mobilizada a novos conhecimentos e reflexões, 

foram eles: Paulo Freire e Ivani Fazenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



li 

 
ENTREVISTA COM  PROFESSORA COORDENADORA  

ESCOLA ESTADUAL  

 

Ângela - Quantas turmas de primeiro ano, de segunda série, segundas e terceiras séries tem a escola? 

PC – Quatro turmas de primeiro ano, quatro turmas de segundo ano, duas turmas de terceiro ano, cinco turmas de 

quarto ano, cinco turmas de quarta série, seriam os quintos anos. 

Ângela – Total? 

PC – São vinte turmas. 

Ângela – Quantos professores atuam nessas turmas entre professores da classe, professores especialista. 

PC – Aluno pesquisador também?  

Ângela – Pode ser, pode citar. 

PC – São três professores, professor de sala, professor especialista de educação física, professor especialista de 

artes, sendo que eu tenho três salas de segundo ano com aluno pesquisador. 

Ângela – Certo, que é da Bolsa de Alfabetização? 

PC – Bolsa da Alfabetização. 

Ângela – Eles tem ajudado bastante? 

PC – Tem, dos dois últimos anos que a gente tem utilizado a bolsa de alfabetização, são pessoas bem ativas, estão 

aprendendo, mas estão querendo colocar a mão na massa, não só alfabetização na sala, mas a movimentação na 

escola. Eles participam dos HTPC, uns timidamente, outros já dão mais sugestões, até ontem eu brinquei com 

uma, elas participaram do conselho, deram a opinião delas junto com as professoras, uma é muito tímida, ela só 

concordava, anotava, e a outra era muito falante falei assim:- 

Você já caiu na gandaia aqui na escola, ela já se relaciona muito com a nossa  

Escola, ela se envolve até com a feijoada de confraternização, a gente pegou pessoas que estão com muita sede de 

fazer um trabalho legal e graças a Deus se enturmaram com a nossa turminha. Tem uma só que pouco se 

manifesta, fica muito no lugar dela, mas acho que até a professora da sala é que não dá  

muita condição  para isso, ? Agora as outras não, elas ajudam muito. A gente não chama de aluna professora, 

chama de aluna pesquisadora. 

Ângela – Dos professores quantos são efetivos? 

PC – A grande maioria, é mais fácil te falar quem não é efetivo, então eu tenho nos primeiros anos são todas 

efetivas, com exceção da Tati que saiu 

agora no meio do ano e entrou a Iracema. Agora tem três efetivas, uma OFA. 

Nos segundos anos todas são efetivas. Dos terceiros anos uma é eventual. 

Dos quartos anos todas são efetivas, quartas séries três efetivas uma OFA. 

Ângela – O grupo é fixo na escola há bastante tempo? 

PC - A maioria dez, oito, treze anos mais de cinco anos com certeza. 

Ângela - Quantos frequentaram o Letra e Vida você sabe? 

PC – Só tenho uma professora das efetivas, todas uma já se aposentou, todas fizeram o Letra e Vida. Outras 

fizeram o Profa, o Letra e Vida. As mais antigas fizeram o Profa e o Letra e Vida, mas todas completaram o 

quadro. No ano retrasado tinha duas professoras que não fizeram e fizeram, então o quadro de efetiva está 

completo. As eventuais não fizeram o Letra e Vida. 

Ângela – O Ler e Escrever todos participam do Ler e Escrever? 

PC – Do Programa Ler e Escrever, trabalho. 

A proposta é trabalhada prá dentro da nossa escola e participa dos HTPC. 

Ângela – Qual o índice de alfabetização das turmas?  

PC - Você quer por série? 

Ângela – Você tem de memória? 

PC – Eu tenho os mapas, mas eu não trouxe apesar que eu estou com  o pen drive aqui. 

Ângela -Você quer me mandar depois? 
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PC – De alfabéticos, todos os alfabéticos de quarta séries, todos os alfabéticos de quartos anos, nos terceiros anos, 

eu tenho poucos eu acho, quatro alunos,nos segundos anos eu também tenho poucos , nos primeiros é que eu 

tenho mais, mas eu tenho o mapa,se você quiser o mapa depois você grava aí o ultimo que eu fiz. 

Ângela – Eu quero sim. 

Angela – Considerando que os principais conteúdos relacionados a alfabetização são, didática da alfabetização, 

estratégias metodológicas da formação e sistema de escrita, os grandes blocos de conteúdo responda:-  

Você realizou ou realiza cursos de formação que aborda esses conteúdos? 

PC – Realizo segmentado, eu acho que esse ano estou conseguindo melhorar isso porque os HTPC ficaram um 

pouco segmentado no sentido se entrava com o um tema ou uma estratégia metodológica, e depois no outro já 

tinha outro assunto principal então por isso não dava continuidade, eu agora estou tomando esse cuidado para não 

segmentar tanto. Estabelecer prioridade desse conteúdo dentro do que eu vejo que está sendo pertinente, que tem 

defasagem de formação, e que isso está resultando no avanço no ensino e aprendizagem das crianças, mas eu anda 

preciso melhorar isso.   

Ângela – Você tem uma análise de formação inicial, inicial a gente chama aquela feita no Magistério, na 

Faculdade em formação continuada quer aí encaixa o HTPC, O Ler, Escrever? 

PC – Em relação aos professores ou em relação a mim? 

Ângela - Em relação a você, a você. 

PC - Bom você sabe da minha situação!? Sou professora formada em Educação Física, sempre trabalhei com 

Educação Física, fui trabalhar com  

Alfabetização, depois eu fiz Faculdade de Pedagogia, o Letra e Vida, então a experiência de alfabetização minha 

dentro da sala de aula é dentro da minha área de coordenação. 

Ângela – Então é na da formação continuada? 

PC – É na formação continuada. 

Ângela – Que você faz dentro dos Programas da rede? 

PC –É, e que você faz no dia a dia dentro da escola, então eu não tive uma formação pessoal, somente eu e minha 

sala, não na área de alfabetização. 

Ângela – Quais cursos de formação que mais contribuíram para a sua atuação, na sua formação de professores? 

PC – Bom, primeiro foi o Letra e Vida, que eu achei que até ele facilitou a Pedagogia, muito do que eu vi no Letra 

e Vida me facilitou,segundo  são essas mesmas formações aqui, com vocês aqui que a gente tira as nossas 

dúvidas, aqui que a gente traz todas as nossas angústias, tanto com a formadora, com as outras coordenadores, 

porque a gente passa às vezes, pelas mesmas situações ou você vê uma situação depois você fala,  nossa uma 

pessoa passou e agora eu já como resolver na minha escola e com o meu próprio grupo de professores porque 

muitas das minhas dúvidas no inicio eu ia tirar com o grupo.  Então ás vezes eu pedia, deixa eu dar tal coisa na sua 

sala ´para ver o que acontece mesmo antes de eu fazer e a formação para mim tirar a minha insegurança, então 

dentro da sala de aula eu via como acontecia e depois eu levava para o HTPC. Eu julgava isso como uma lição do 

Letra e Vida, da Faculdade, é cada um tem suas estratégias  pessoais, foi assim que eu to ficando na coordenação. 

Ângela – Claro, claro. 

Ângela – Então quais as que contribuíram para a sua compreensão sobre sistema de escrita, pegando o conteúdo 

mais específico. 

PC- Foi aqui, foi aqui porque o Letra e Vida também a gente tem pouco tempo, então você vê um pouco mais no 

geral, você vê situações, mas você não aplica, eu não tive esse tempo e aqui não, posso ver o que acontece na 

minha escola e depois trazer prá cá procurar soluções ou trazer sugestões e levar prá lá de novo, eu acho 

fundamental essas formações que a gente tem. 

Ângela – Certo. 

PC – Como a produção de texto, que é uma coisa que o grupo exigiu, a gente via como a defasagem que nos 

tínhamos prá falar da produção de texto para os nossos professores, muitas ás vezes eles traziam dúvidas que a 

gente não sabia por onde começar então ficava mais segmentado ainda, a gente falava  ás vezes ,sobre 

característica de gênero mas não por exemplo sobre a importância que tem a leitura ou sobre o repertório, então 

aqui é que deu essa base mesmo. 
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Ângela- Certo. 

Ângela – Quais são as atribuições do professor coordenador? 

PC – As reais, não é? 

Ângela – Sim. 

PC - Eu acho que o professor tem aquela fala do professor coordenador o princípio a ser mediador, mediador só se 

for de conflitos, porque eu acho que a gente tem a grande função dele mesmo hoje é de formação, mas prá você 

fazer uma formação tem que ver o individual de cada professor para você saber que estratégias você vai utilizar 

para que atinja o maior número de professores. Então você faz, como a gente fala para eles primeiro você tem que 

saber os conhecimentos prévios dos alunos, saber o que eles sabem de conteúdo, a gente faz isso em relação a 

eles, o conhecimento prévio que  eles tem o que eles sabem ,o que eles precisam saber e de que forma a gente vai 

atingi-los prá depois você ir ver na sala o que está  acontecendo depois da formação, eu acho que essa é a principal 

função de um professor coordenador. 

Depois tem todo o resto que a gente sabe, solucionar conflitos entre alunos, corrigir atividades de professores, 

voltar, a gente também faz recuperação contínua nas nossas formações. Não é? 

Ângela - É. 

PC – Quando você pensa que todo mundo entendeu, não foi do jeito que você achou que eles tinham entendido, aí 

você volta de novo, mas eu acho que a principal função tem que ser essa, eu acho que tem que estar voltada a 

formação, essa mesma anciã que a gente tem quando chega aqui, eles também tem na escola e graças a Deus o 

PB1 tem muito disso, ele corre muito atrás eu não para. Eu sou PEB2 não posso falar, O PEB 2 também tem essa 

movimentação, mas o PEB 2 é mais devagar,o PEB1 não, ele quer coisa novas, também quer ver formas 

diferentes eles correm atrás disso também.    

Angela – Ah! que bom! Já deve estar respondido, mas quais são os principais desafios que o professor 

coordenador enfrenta? 

PC – Então,que eu vejo que há muita resistência do professor, eu não vejo isso, resistência dos professores, eles 

erram, mas ás vezes por falta de conhecimento, eu não vejo que é mais fácil, vou fazer essa atividade porque é 

mais fácil,eu não vejo assim ás vezes eu falo para elas você tem uma mesma atividade que você pode trabalhar 

diversos conteúdos, isso também é uma coisa que eu estou conseguindo aos poucos, elas pensam assim mas eu 

não vou fazer a mesma atividade, nossa! as crianças vão achar que eu não fiz nada, não vou fazer uma atividade, 

não é isso tem que saber aproveitar, então eu acho que o maior desafio é fazer com que elas entendam o que é a 

nova proposta no sentido amplo, porque ainda se tem lá um pouco do tradicional misturado com a proposta 

construtivista, ainda tem um pouco de insegurança, mas por outro lado a gente lida com seres humanos, não é uma 

linha de produção que se fala não a  gente vai colocar nesse molde e todos vão conseguir atingir os mesmos 

objetivos. Às vezes ainda precisa voltar em algumas coisas, fazer aqueles combinados; Está eu deixo você fazer 

isso, mas agora você vai tentar fazer isso. Ainda é um grande desafio, e vários outros a gente vem descobrindo 

dentro dos próprios conteúdos. Hoje a gente estava discutindo que a gente fala tanto de gênero, de gênero de texto, 

de produção de texto, mas ainda hoje é pouco discutida a função social, você faz algumas coisas, lógico tem 

avanço. A PC até citou algumas coisa que fizemos na escola, carta para os bombeiros, depois fizemos para os 

atletas, eu levei no correio, e a gente troca com as escolas prá mostra a função social, mas ainda é pouco.Tem 

muita coisa a avançar dentro dos próprios conteúdos. 

Ângela- Você acha que as distorções que os professores cometem  são por uma questão do próprio processo de 

aprendizagem, como você já disse não é  resistência, você acha que é do próprio processo de aprendizagem? 

PC – Eu acho porque ás vezes a gente está  certo que está  na linha certa.  

Não, montei a minha sequência didática, me planejei prá essa atividade,só que não teve uma boa orientação,você 

acabou todo com o seu trabalho, então não é resistência, eu acho que ainda é falta de conhecimento, como falta 

para mim também, em algumas áreas é como eu te falei eu preciso ir à sala ver como é, como sai direitinho, prá eu 

sentir segurança e de voltar e falar sobre isso como é, porque com certeza eu vou ver coisas na sala que eu não 

tinha pensado e que vai mudar a minha orientação, eu acredito com elas também.  

Ângela – E mesmo com essas possíveis distorções o resultado é bom? 

Como você avalia? 
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PC – Assim se a gente analisar pela força de vontade de resgatar essa criança, de fazer com que ela avance o 

resultado é bom, ás vezes você poderia ter sido feito de outra forma, que esse resultado já poderia ter vindo bem 

antes. Ainda é eu acredito que sim, a criança no final ela está alfabetizada, está lendo, está  escrevendo, ela já tem 

entendimento, ela tem raciocínio. Foi atingida a expectativa de aprendizagem daquele aluno, foi, mas ela poderia 

ter sido atingido bem antes e poderia ter avançado ainda mais, eu vejo dessa forma. 

Ângela – Certo. 

Ângela – E os alunos de quarta série eles saem produzindo texto da sua escola. Como eles são, no geral em 

relação a produção de texto. 

PC – Eles produzem, tem textos muito bons, mas eu acho assim que a gente trabalha tanto que é um dos erros 

nosso a reescrita, a gente fala prá eles assim a reescrita você não pode  emitir uma opinião própria,? Quando você 

faz um a reescrita tem que ter fidelidade do que você leu, a gente acaba um pouco com a autonomia dos alunos, e 

isso que eu estava conversando com elas quando vem agora uma carta ao leitor,carta de experiência,eu acho que 

você travava e quando você pega a turminha que fazia produção de texto no segundo ano, nos segundo e terceiro 

anos eles eram muito mais criativos. E chegou na quarta série, mas onde está  a criatividade desse aluno cadê a 

autonomia que ele tinha no terceiro ano? O que aconteceu no quarto ano que  sumiu? Eles fazem produção de 

texto? 

Fazem, mas eu acho que a gente mata um pouco essa autonomia e criatividade desse aluno. Ele está escrevendo 

corretamente, ele escreve dentro do contexto, com as características do gênero que a gente colocou, ele faz 

parágrafo, ele tem pontuação, ele faz o discurso direto e indireto, ? Eu até falei isso já uma vez com você. Então é 

a posse de uma boa produção, excelente. Mas se eu pegar não pedir uma reescrita, pedir uma produção que ele 

tem autonomia no terceiro ano ele era bem melhor, mesmo tendo erro ortográfico, que ele não tinha parágrafo, 

você sentia isso na criança. Eu acho que isso foi faltando novamente. 

Ângela – E isso você acha que é porque? Por conta das propostas que os professores fazem, dos 

encaminhamentos? 

PC – Nós estamos fazendo encaminhamentos que não estão ajudando essa criança, a ter autonomia, até porque a 

gente ficou falando tanto em reescrita e que na reescrita, pode ser até um erro meu de formação, a reescrita te 

proporciona uma revisão, e como você vai fazer isso e tem as planilhas, a reescrita você utiliza diversos gêneros, 

mas produção de texto, a gente precisava disso? 

Eu acho que a carta de leitor vai resgatar isso do aluno, essa autonomia do aluno nem que ele só se justifique, mas 

eu acho que vai devolver a autonomia dessas crianças. E eu percebi isso quando eles foram assistir As incríveis 

histórias de Mariazinha no Sesc Santana e aí eles foram ao Planetário. Aí foi o segundo e terceiro ano assistir As 

incríveis histórias de Mariazinha, e quarto no Planetário, aí eu voltei prá cá e nos precisamos fazer alguma coisa 

que interligasse cultura e  currículo como lugar de aprender que eles devolvessem isso para escola que realmente 

eles saíram e aprenderam alguma coisa. Porque a gente fazia os projetos entregava aqui e tudo bem. Aí eu trouxe 

para cá falei com a PC, ela falou eu vou pensar em alguma coisa As incríveis história de Mariazinha poderia fazer 

uma reescrita aí ela falou: Mas se a criança que  não gostou? Então vamos fazer assim, vamos fazer uma indicação 

cultural e eles fizeram e a gente colocou no mural e ai que legal por que a gente não foi, a indicação foi muito 

assim, onde eles foram, qual o nome da peça, ah eu achei legal isso, por causa disso, só uma justificativa, eles 

trouxeram isso para dentro da escola, teve uma função social,eles aprenderam alguma coisa, devolveram para os 

alunos da escola, que eles também aprenderam. 

A ida no Planetário a gente fez a mesma coisa, então eu percebi isso. Olha está  vendo eles estão sendo eles, estão 

se expondo, independentemente. 

Ângela – Mas é interessante PC que tem no material de onde eles escreveram essa variedade de textos que a gente 

está  apontando agora tem carta ao leitor, tem redação literária.  

PC –Tem, uma pessoa perguntou assim prá mim:-Porque que nós não definimos os gêneros que vão ser 

trabalhados os aos e séries. Então estão no guia de orientações, só que na verdade tem uma outra falha minha, 

professor de primeiro ano não conhece todos os outros guias, porque eu fiz isso uma ou duas vezes, prá que eles 

manuseassem os guias, para que eles percebessem a continuidade do trabalho deles nesses guias, mas até eu 

preciso mesmo voltar,o que é mesmo o terceiro ano. Quando foi a carta de leitor, nossa onde está  a carta de leitor 
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que eu vi, fui direto na quarta série, não era, era terceira série você volta, então preciso disso, preciso passar isso 

para os professores, de todos terem conhecimento do guia por completo e uma coisa que eu também fazia errado, 

até por conta do ler e escrever quando nos tínhamos os HTPC separados eu montava HTPC diferentes. Agora por 

exemplo carta de leitor, todos vão aprender sobre carta de leitor está no guia dos quartos anos vai ser produção de 

textos dos quinto anos mas vai aprender os professores do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, nós 

vamos falar sobre metodologia, o conteúdo metodológico,eu não divido mais todos estão aprendendo as mesmas 

coisas, aí eu sempre coloco isso está no guia da terceira série,você traz também  isso prá gente, olha volume tal, 

folha tal, eu acho que melhorou o conhecimento é para todos, não é para ser dividido.A carta de leitor tem no 

quarto ano, quinto ano. Só vou trabalhar com eles? Não, o segundo ano já fez aquela indicação quando ele foi para 

a cultura currículo, então eu acho que quando chegar lá, ele já vai estar preparado, 

realmente para isso,deveria ser assim,agente não deveria discutir carta de leitor aqui, deveria ter aprendido no 

quarto ano, nós deveríamos dar o que?  Uma revisão não é verdade? O que a gente está fazendo? A gente está  

todo mundo pesquisando sobre carta ao leitor, vendo os conhecimentos velhos dos professores, qual é a visão, e os 

conhecimentos que eles tem sobre isso? 

Isso vai interferir na hora deles se posicionarem, aluno que foi sua fala hoje, na verdade a gente já deveria ter feito 

isso há muito tempo, e que eu não fiz, a gente não dá conta, agora quando a gente sabe, oh! 

Ângela – Ah! PC está ótimo, você quer dizer mais alguma coisa? 

PC – Não, só tenho que  te agradecer, porque eu aprendo muito com você, eu me emociono porque me sinto 

segura, obrigada! 

Ângela - Obrigada a você, PC. 
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ENTREVISTA PCOP  

Ângela: então vamos lá. Fala um pouquinho, por favor, sobre sua formação e que formação você 

considera que interferiu na sua escolha por atuar nessa área de alfabetização e formação de 

professores coordenadores. 

PCOP: Bom é minha formação foi o Magistério , eu fiz o 2º grau e já optei pelo Magistério 

inicialmente, depois uma tentativa de fazer a pedagogia, ai na época assim que termina o Magistério 

que eu não consegui, então fui para a área de Biologia, campo totalmente diferente, fiz a faculdade 

de Biologia atuei como na área de Biologia, fiz alguns trabalhos de campo, fiz um curso de 

especialização na área de Educação Ambiental, e aí depois de 2001, foi quando eu fui para 

coordenação da escola no Ciclo I, que eu já trabalhava com alfabetização, até desde 91 eu comecei 

com Educação Infantil em 91, é em 2001, 10 anos depois, eu tava saindo do curso de especialização 

de Educação Ambiental, e me dedicando então a coordenação no Ciclo I. E a partir daí do trabalho de 

coordenação foi que algumas questões da alfabetização, começaram a me questionar no sentido de 

eu tinha um aluno terrível o Luis que assim toda vez que eu ia ensinar alguma coisa ele tava assim a 

um quilometro a minha frente e aquilo era algo que me incomodava porque eu não conseguia 

adequar o meu trabalho as necessidades da classe e a necessidade especifica de uma minoria de 

alunos. Todos estavam no primeiro ano, na primeira série na época, e esse menino me incomodou 

muito, porque ele sabia muito, ele era muito sabido em relação aos demais.  E eu usava a 

metodologia do Caminho Suave ainda, silabação e ele não aceitava aquilo, porque era uma coisa que 

ele fazia em 2 minutos, porque era só copia, copia, copia e perturbava minhas aulas, e a partir daí foi 

que comecei a tentar buscar alguma coisa, algum diferencial para trabalhar com alfabetização, 

consegui terminar o ano com aquela sala, no ano seguinte peguei novamente uma turma para 

alfabetização, mas, as aflições ainda continuavam e aí em 2003, foi uma coisa muito interessante, 

porque eu perdi a minha mãe e foi exatamente nessa época que uma diretora me disse que eu 

deveria fazer alguma outra coisa para me ocupar, para está dando um direcionamento mesmo e me 

chamou para coordenação, eu aceitei a coordenação da escola, na época uma escola de Ciclo I, 

somente de Ciclo I com 20 salas e ai comecei o trabalho em 2003. E no grupo de professores aquilo 

me incomodava ainda mais, porque eu via que não era só um Luis na minha sala, existia tantos 

outros Luises aí nas outras salas, que os professores não davam conta quando se dizia em relação 

alfabetização, e aí eu conheci essa diretora me indicou um grupo de estudos da Prefeitura de 

Guarulhos mesmo, é que estava fazendo um trabalho de aprofundamento de estudo com a uma 

formadora do curso do Letra Vida a Rosalinda ... 

 Angela: Rosalinda,  (risos)    

PCOP: ...e ela sendo diretora da escola e é da prefeitura como professora fazia parte desse grupo de 

estudo... 

Angela: Entendo. 

PCOP: ... me convidou para ir lá e eu fui assisti uma aula dessas desse grupo de estudos, foi muito 

interessante porque quando eu cheguei lá, eu não era da rede, então ninguém me conhecia eu fiquei 

durante 4 horas quietinha lá só ouvindo, o que a Rosalinda falava os estudos que eram propostos, as 

análises das amostras de escrita, e aí quando finalizou eu fui me despedir da diretora que trabalhava 
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comigo, aí ela me apresentou a Rosalinda e ela perguntou porque eu estava ali, e eu disse que a 

minha aflição era tentar ajudar os professores na escola, foi quando ela disse porque que eu não 

estava fazendo o Letra e Vida pela Secretaria, e eu disse na escola ainda não tinha chegado este 

curso. Bom enfim, aí um ano em meio depois é veio para Estado em 2004, veio pro Estado o 

Programa,  o Letra e Vida, eu fiz a minha inscrição, não consegui ser chamada na primeira turma, aí 

depois em contato com essa diretora, ela fez um contato também acho que com a Rosalinda, ao 

certo que depois a minha inscrição eu consegui um encaixe em uma das turmas, e aí comecei a fazer 

o curso, fiz um ano de curso é e não completei todo o curso, na metade do caminho foi que a 

formadora que estava dando o curso, teve um problema de saúde precisou se ausentar e eles 

estavam procurando alguém da rede que pudesse substituí-la, como eu estava na escola e já estava 

fazendo o curso há quase um ano e meio, eles me fizeram o convite... 

Angela: Sim. 

PCOP: ...para participar como formadora só qui junto com uma outra parceira, então o grupo não 

seria meu , e eu já fazia o aprofundamento que era proposto pela equipe da CENP porque eu era 

coordenadora , então isso ajudou a indicação... 

Angela: Entendo. 

PCOP: ... e aí foi quando eu comecei o trabalho como formadora, primeiro com uma parceira e aí 

depois que terminei o curso, no ano seguinte já assumi uma turma minha. 

Angela: (risos)   Foi assim que bacana. Ih parece que já fica claro, mas dessas formações 

considerando seu Magistério, formação inicial, os cursos da rede, quais você consideram que te 

deram condição de atuar como formadora? 

PCOP: Sem dúvida nenhuma o Letra e Vida. Foi assim é eu conhecia outros projetos, já o Ciclo Básico, 

na época o Projeto Ypê, mas eu não cheguei a participar,  conhecia os materiais porque eu já estava 

na rede. Mas, sem dúvida foi o Letra e Vida que me trouxe essa condição de olhar para as questões 

da alfabetização de uma forma diferente. 

Angela: que conteúdos você trabalha na formação do professor, professor coordenador e como você 

seleciona esses conteúdos, que critérios você usa?  

PCOP: Bom a gente, é eu tento na verdade, eu priorizo muito em todas as formações, a questão da 

formação do formador, então este um conteúdo que eu acho que é fundamental se discutir, a 

questão da identidade, hã questões voltadas mesmo à função do PC dentro da escola, este é um 

conteúdo que permeia muito as minhas conversas com as meninas, as coordenadoras, então é uma 

coisa que eu chamo muito a atenção eu digo a elas da importância de conhecer a sua própria função, 

de conhecer até legalmente quais são as suas competências dentro da escola, para que elas se 

tornem fortalecidas no sentido de conseguir o seu espaço dentro da escola como formadoras e, além 

disso, hã os outros conteúdos vêm de acordo com as demandas da diretoria e com as demandas da 

formação que elas me apresentam das necessidades do grupo. Então a gente aqui, a gente trabalha 

com dois grupos  os conteúdos, por exemplo, sobre o sistema é eu acredito que é um conteúdo que 

precisa ser sempre trabalhado porque há muitas dúvidas ainda, mas o que normalmente me faz 
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pensar nas escolhas dos conteúdos, são essas questões da demanda da formação , então tempo de 

formação é um aspecto que eu considero, e o outro aspecto é são as demandas mesmo formativas 

que aparecem no sentido da diretoria, e eu entendo que para gente atender algumas demandas da 

diretoria existem outras questões que precisam ser permeadas e aí olhando pro grupo e vendo as 

necessidades especificas do grupo eu tento conciliar as duas coisas, não sei se eu respondi. 

Angela: Respondeu só um pouquinho mais pro miudinho,  assim: leitura, produção de texto, sistema, 

como qui você lida com isso? 

PCOP: Está. É nesses últimos três anos aqui na diretoria como PCOP é tem me mostrado que em 

relação ao sistema os conhecimentos estão mais consolidados, existem é muitas há assimilações 

deformantes , é as hipóteses de escrita eu acredito que seja ainda um conteúdo que demanda muito 

estudo, até porque as crianças não caixinhas então todo momento que você faz uma sondagem 

aparecem coisas diferentes para você analisar, então o sistema é uma, um conteúdo que a gente 

está sempre retomando, eu acho importante e neste momento o trabalho tem sido voltado ao 

conteúdo de produção do texto... 

Angela: Certo... 

PCOP: ...em relação à questão da contextualização, gênero especificamente até porque também é os 

resultados  tem mostrado que os nossos alunos já dominam muito bem o sistema, o que eles 

precisam é pensar sobre a linguagem que se escreve, então nesse momento nestes últimos 2 anos, 3 

anos é o que a gente tem tentado focar na formação, aqui. 

Angela:  (risos)   . É suas principais dificuldades nessa função de formadora dentro da Diretoria de 

Ensino? 

PCOP: Tem uma coisa que me incomoda muito, que eu vejo como dificultador, é a nossa rotina de 

trabalho, é eu tenho uma necessidade muito grande de discutir , discutir sobre aquilo que eu vou 

falar que eu vou trabalhar a elaboração da pauta eu acho que é algo que você precisa ter um 

parceiro mais experiente ou um parceiro para você discutir fazer os encaminhamentos, fazer uma 

cola é algo que não dá para você fazer sozinho... 

Angela: Entendo.. 

PCOP: ...então a nossa rotina aqui às vezes não nos dá condição para isso, apesar da gente tentar se 

organizar  existem coisas que acontecem que te impedem de garantir uma rotina de estudo este é 

um dificultador. É hã o outro que eu acho que também é algo que me preocupa muito é o fato de ao 

mesmo tempo que eu estou formando eu estou me formando  então  é algo que demanda uma 

consciência profissional muito grande da minha parte eu vejo isso com muita responsabilidade 

porque é eu tenho é que cuidar de ser um parceiro mais experiente ao mesmo tempo que eu tenho 

que olhar para minha formação e formar o outro  então  isso é alguma  coisa que me traz um certo 

eu não diria desconforto mais uma preocupação muito grande quando eu venho para o grupo de 

formação esses dois aspectos acho que incomodam um pouco no trabalho. 
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Angela: Certo. Só para concluir.  (risos). É você tem visto avanços em relação ao resultado da 

Diretoria e esses avanços dá para relacionar com a formação? 

PCOP: Tem sim é perceptível é e uma coisa assim que eu acho que é muito importante tanto nos 

resultados que as avaliações internas, externas mostram então hã 4, 5 anos atrás quando você fazia 

uma correção de uma avaliação externa você levava um tempo muito grande para você concluir o 

processo de correção de provas, você tinha assim muitas coisas para pensar para discutir, hoje a 

gente vê que os alunos eles estão chegando ao 3º ano, , 3º ano... 

Angela: É. 

PCOP: 3º ano com uma condição de escrita muito mais eficiente do que naquela época,  então isso é 

perceptível. É e em relação aos coordenadores é uma coisa que me deixa muito satisfeita quando eu 

vejo essa diferença nesse percurso já construído então eu tenho coordenadoras assim especificas, eu 

conheço, tenho assim a impressão de que eu conheço um pouquinho de cada uma delas, e a  gente 

consegue perceber esse diferencial hoje então meninas que antes não tinham essa preocupação em 

socializar uma pauta , hoje elas se sentem a vontade para fazer isso... 

Angela: Entendo. 

PCOP: ...e a gente faz isso por e-mail muitas vezes fora do horário de trabalho, em casa é não só pelo 

discurso delas no grupo, mas quando chega na hora de por exemplo pensar numa pauta considerar 

uma série de coisas que foram discutidas no grupo , de ter aquela preocupação de poxa dá para você 

dá uma olhada, vê se é isso mesmo, o meu objetivo é esse, mas às vezes não sei se ficou muito claro, 

ou então de trabalhar uma pauta que a gente discutiu junto, porque eu também é consigo 

possibilitar isso, então elas ligam para mim, fala olha eu preciso trabalhar tal assunto eu não sei 

exatamente como é que eu encaminho, dá para gente discutir, ah então vem aqui a gente senta, 

conversa e aí depois elas me dão a devolutiva , então as vezes por exemplo acontece como 

aconteceu há um mês e meio atrás de uma coordenadora me mandar um trabalho, fazermos 

pensarmos juntas numa pauta ela ir trabalhar aquela pauta ter um resultado legal, e depois ela 

tentar fazer sozinha e aí ela me dá a devolutiva dizer olha não funcionou, foi difícil eu não atingi meu 

objetivo, você pode olha pro que eu fiz... 

Angela: Certo... 

PCOP: ... e vê como é que, porque não deu tão certo,  então eu acho que isso é resultado da 

formação... 

Angela: Certo... 

PCOP: ...esse trabalho próximo que a gente mantém, dessa relação de amizade de confiança , de 

poder ter uma pessoa ali que, não é que saiba mais, mas um parceiro mais experiente mesmo, que 

vai olhar porque quando a gente está dentro da situação é difícil da gente enxergar o todo... 

Angela: É... 
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PCOP: ... então eu acho que isso é resultado do trabalho de formação. E o segundo grupo com o qual 

eu trabalho, que é um grupo de meninas que está iniciando na formação, tem apenas a 3 anos de 

formação, que eu acho que é pouquíssimo tempo pro tanto de coisa que a gente precisa dá conta, é 

um grupo que me dá muito essa satisfação, tem aquelas que você entende que você ficou aqui as 4 

horas tal e que muito do que você falou nem vai chegar, mas, tem aquelas que você vê que têm a 

sede mesmo de discutir mais, de que precisa conversar mais sobre aquilo, que quer saber de fato e 

nesse grupo de 25 eu acho que pelo em 10 eu já consegui perceber esses avanços em relação ao 

próprio, ao cuidado mesmo de ter com sua própria formação, a necessidade de estudar, que não é 

porque você está na função de coordenador que você chega lá achando que é dona do saber, que 

você tem que ter um cuidado para lidar com as pessoas os outros saberes dos seus professores , e de 

se sentirem principalmente a vontade para chegar e dizer olha eu tentei e não deu certo, ou eu 

tentei e foi ótimo a dica que você  deu foi muito boa... 

Angela: Ok. 

PCOP: ...  então eu acho que isso já resultado do trabalho de formação. 

Angela: Que bom.  (risos)   . Quer dizer mais alguma coisa? 

PCOP: Não, eu acho que eu gostaria mesmo era é de ter mais tempo pro estudo, eu acho que isso me 

faz falta nesse momento porque, não que, que..., mas porque eu vejo que tem muita coisa sobre a 

formação e eu me preocupo muito com essa idéia de chegar no grupo com consciência daquilo que 

eu estou  fazendo, com certeza de qual é meu papel frente ao grupo de formação, essa coisa eu acho 

que eu acabei assimilando ou internalizando demais, uma responsabilidade quanto ao papel de 

formador... 

Angela: Entendo. 

PCOP: ... e isso me preocupa muito, então eu procuro ler outras coisas que me dêem indicação de 

qual é a melhor estratégia metodológica , fico quando venho assistir suas reuniões fico assim atenta 

a todos seus movimentos, porque é um modelo de referência, quando vou a outras formações e aí 

fico tentando observar o que, que há de comum na postura do formador, nos movimentos 

metodológicos que é feito, então eu tenho muita ansiedade de conversar sobre isso e as vezes eu 

não consigo, não sei se eu olho de forma diferente para esta questão da formação, se é uma 

ansiedade própria minha, mas, eu fico muito atenta a tudo, cada formação em cada lugar que eu 

vou, o modelo que eu tenho lá na frente é um referencial para mim como formadora, isso é me 

chama muita atenção. Então tem você, tem a XXXX, a YYYY que já passou pela a gente e outras e eu 

fico assim pensando que quando eu crescer eu quero ser, não precisa ser igual ... mas quero 

aprender muito, eu acho que tenho muito que aprender sobre formação. 

Angela: Obrigada PCOP. 

Angela: Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o acompanhamento como parte da 

formação dos professores coordenadores. 
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PCOP: Bom o acompanhamento este ano a gente mudou um pouquinho a forma de 

acompanhamento , tendo em vista que pela Secretaria foi priorizado o acompanhamento. Então este 

ano a gente está trabalhando com grupos de acompanhamento uma vez por mês aqui na diretoria, 

nesses momentos a gente subdivide os grupos, hã os 49 dos 51 professores em subgrupos de 

atendimento, é e ai gente se organiza no grupo de 12 a 15 coordenadores, entre eu e as demais, para 

fazer um acompanhamento geral da situação das escolas, priorizando algumas questões, por 

exemplo, a questão da rotina do professor, da rotina do coordenador,  do acompanhamento das 

salas de PIC, hã do acompanhamento dos dados dos mapas de sondagens, da produção de texto e 

outras questões grupo de apoio, como se a gente é tivesse, é conseguisse fazer um perfil da escola e 

a partir deste acompanhamento a gente sai para um acompanhamento na unidade.  

Angela: Ok.. 

PCOP: Então esses acompanhamentos quando a gente vai já tem um olhar, temos essa ficha de 

acompanhamento construída por nós, e elas acabam preenchendo com esses dados , sobre essas 

questões: rotina, o grupo de apoio, reforço, os mapas da classe, então quando a gente vai para 

escola já vai direcionado  com olhar, o problema é a rotina, então vamos ver como essa rotina está 

acontecendo na sala de aula, ou então os problemas são os  grupos de apoio, quando a gente faz a 

visita a gente procura perceber, um aspecto importante é a recuperação contínua, que elas tem se 

apegado bastante... 

Angela: Certo. 

PCOP: ... então vamos ver como essa recuperação continua está acontecendo, existe o registro, não 

existe? Que tipo de atividade está sendo proposto? E o que eu tenho observado de interessante 

nesses acompanhamentos nas escolas, é que quando você sai em visita para salas com o 

coordenador, aí ele dá conta de ver coisas que no cotidiano dele na rotina dele ele não consegue 

perceber. Então o fato de você o parceiro mais experiente chegar na sala de aula olhar para lousa, faz 

com que ele também olhe. E aí quando ele olha que ele vê o que ele está vendo, o que a gente 

também está vendo, ele se questiona como, por exemplo, uma fala da coordenadora: nossa eu não 

sabia que ela tava fazendo esse tipo de coisa na sala de aula. 

Angela: Entendo. 

PCOP: Porque a própria rotina da escola acaba impedindo também, então é essa ida  

à sala de aula é muito importante como acompanhamento , ele consegue olhar para coisas, porque 

uma coisa é você ir como a rotina da escola, você ir passar na sala com certeza eles fazem isso duas a 

três vezes durante o dia, mas, você ir com o olhar direcionado, então o que eu quero ver na sala de 

aula, eu quero olhar para a rotina do professor, então eu já olho se a rotina está lá no quadro, se a 

rotina está , eu quero ver se o que está na rotina está sendo contemplado na aula, este 

direcionamento deste olhar pro coordenador é importante, ele sabe o que ele tem que ver na sala de 

aula, porque senão fica uma visita onde você olha tudo e não enxerga nada, ou enxerga poucas 

coisas, então esse acompanhamento é importante e aí te dá condições, te dá instrumentos para você 

discutir na formação, então a gente tem visitado as escolas, a gente tem observado que a rotina 

ainda é um problema, não a rotina que ele te entrega... 
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Angela: Ok. 

PCOP: ...porque nem sempre a rotina que é entregue, acaba é traduzindo o que acontece na sala de 

aula , porque uma coisa é você fazer uma rotina que você tem que está lá entregando... 

Angela: Certo. 

PCOP: ...outra coisa é você efetivar essa rotina na sala de aula, então isso traz alguns recursos pro 

trabalho na formação. Esse movimento esse ir e vir, eu acho que tem garantido muitas as reflexões 

aqui no grupo de formação e quando eles voltam para lá também. 

Angela: Está ótimo. Obrigada! 
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ENTREVISTA DO TÉCNICO DA CENP 

 

Parte A 

Trajetória profissional 

Faça um breve relato sobre trajetória profissional. Quais as situações que mais marcaram? Quais as 

pessoas que considera que influenciaram sua formação? Cursos, etc. 

Iniciei minha trajetória profissional sob uma grande influência dos meus pais, que eram professores e 

proprietários de duas escolas particulares. Cresci dentro de escolas, circulando em seus corredores, 

imitando os professores e participando de reuniões e, ainda que meu pai me aconselhou a não seguir 

o magistério, mas sim outra carreira que fosse mais reconhecida, ingressei na Faculdade de 

Letras/Português (FFLCH – USP) e, logo nos primeiros anos, me interessei pela pesquisa acadêmica. 

Durante mais de 5 anos participei de instituições de fomento à pesquisa (CNPq e a Pró-Reitoria de 

Pesquisa da USP) e, paralelamente, conclui o bacharelado e a licenciatura na FEUSP. Os professores e 

pesquisadores com as quais estudei e trabalhei nesta época tiveram uma influência marcante em 

minha trajetória profissional, incutindo em mim o interesse pela educação enquanto ciência, não 

como simples meio de subsistência. Logo depois que terminei a graduação, fui convidada a integrar a 

equipe do Curso PEC-Formação Universitária – USP voltado a professores do Ciclo I que ainda não 

tinham grau universitário. Neste período, adquiri uma experiência mais efetiva com o ensino 

fundamental I. Esta ampliação do olhar me levou a aprofundar meus estudos, desta feita em um 

curso de pós-graduação (mestrado na FEUSP), com uma pesquisa etnográfica sobre as práticas de 

leitura de textos literários. Desde 2008, dou aulas em um Curso de ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO na 

pós-graduação (lato sensu) em uma faculdade particular e faço parte da equipe técnica da CENP 

(SEE-SP).  

Não sei se é importante apontar, mas antes de ingressar na área da educação, cursei dois anos na 

escola Paulista de Medicina e terminei o curso de Química Industrial na Osvaldo Cruz. Por motivo de 

saúde, abandonei a química e comecei a estudar línguas. Concluí os cursos de inglês e espanhol, no 

SENAC, e somente depois comecei a cursar Letras/Português. Creio que meu pai teve uma influência 

muito grande neste transitar por diferentes áreas, mas hoje sou muito grata a ele, pois esta trajetória 

me proporcionou uma vivência muito rica.  

 

Parte B 

Da atuação do técnico da CENP 

Qual e como é a sua atuação no Programa Ler e Escrever? Como técnico CENP do Ciclo I, tenho 

algumas atribuições voltadas para o acompanhamento formativo das ações do Ciclo I efetivadas nas 

Diretorias de Ensino e nas unidades escolares pelos PCOPs, supervisores e PCs. Além disso, como o 

próprio nome CENP nos aponta, somos responsáveis pela elaboração das normas pedagógicas / 

cursos  que regem o Ciclo I no estado de São Paulo. 
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Descreva as ações de acompanhamento realizadas por você. 

Realizamos reuniões de acompanhamento formativo nas DEs e nas unidades escolares. Nestes 

encontros, discutimos/ refletimos sobre os mapas de sondagem, as ações de recuperação paralela e 

contínua, o uso de instrumentos de acompanhamento às escolas, examinamos as pautas de 

formação dos PCOPs (conteúdos tratados, abordagem...), a organização da DE e da UE no 

atendimento aos alunos que não alcançaram as expectativas de aprendizagem para o ano-série (com 

referência à aquisição do sistema, à leitura, à produção escrita, ao trabalho com a linguagem oral, à 

matemática e às demais disciplinas do Ciclo I).  Nesta organização, levantamos os cursos que estão 

sendo oferecidos e a adesão (PIC, Matemática, 1º ano, entre outros), as visitas realizadas pelos 

PCOPs às escolas prioritárias (com baixo índice IDESP), os critérios de escolha dessas escolas, 

refletimos sobre as atividades oferecidas aos alunos,  os registros dos professores, a rotina... 

 

Parte C 

Conteúdos de Formação 

Quais são os conteúdos abordados na formação de formadores de professor coordenador? 

Os conteúdos abordados são os relativos às práticas de ensino da língua portuguesa (aquisição do 

sistema, produção textual, leitura e a linguagem oral) 

Sobre sistema de escrita: 

Como você aborda? Busco sempre uma articulação entre teoria e prática. Acredito que a teoria pela 

teoria não leva a lugar algum. Se o professor não puder refletir sobre o seu dia a dia em sala de aula à 

luz de uma teoria, a formação não tem razão de ser. Por outro lado, não creio em tematização da 

prática sem que sejam discutidos, de forma articulada, a natureza do conteúdo (no caso, o sistema 

de escrita), os processos pelos quais as crianças aprendem e os procedimentos de ensino. 

Você considera um conteúdo difícil de ensinar? Justifique? No Brasil, em que os profissionais da 

educação não têm uma cultura de estudos, é realmente complicado tratar de um assunto que aponta 

para a mudança de práticas tradicionais de ensino do sistema de escrita, arraigadas pela formação de 

nossos professores enquanto alunos que foram e também por sua  formação inicial e contínua. Se 

olharmos a história da educação em nosso país e o período em que iniciamos as discussões relativas 

ao construtivismo, percebemos que esta é uma abordagem recente, ainda que não pareça. Mudar 

práticas, não é como mudar de roupas quando uma nova estação chega, pressupõe reflexão, atitude 

investigativa, espírito científico e, infelizmente, a educação em nosso país não é vista como ciência, 

pela maioria dos profissionais que integra nossas escolas. Mas, seria muita ingenuidade culparmos os 

professores por esta situação. Essa é uma questão cultural, histórico-social, em que há vários fatores 

implicados. 

Você acredita que há muitas distorções no processo de compreensão desse conteúdo? Justifique. 

Você observa situações em que, mesmo passando por formações (Letra e Vida, Ler e Escrever e 

outras) as práticas dos professores alfabetizadores não correspondem às mudanças necessárias?  A 
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que você atribui? Eu atribuo isso a falta de acompanhamento, nas escolas, do PCOP e de outros 

parceiros mais experientes. Precisamos mediar in locu o processo de formação desses profissionais. 

Além disso, considero que os HTPCs (Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo) são de duração 

muito aquém do necessário. Para uma formação mais sólida, o fator tempo é primordial. 

Nestes casos é possível observar “distorções” na compreensão dos conteúdos propostos? A que você 

atribui? Sim, as distorções existem. Acredito que somente uma formação que possibilite um espaço 

efetivo de reflexão é capaz de minimizar as distorções, as assimilações deformantes e isso só é 

possível com um tempo e um espaço propício para a articulação entre teoria e prática. 

Em relação à compreensão do professor sobre como as crianças constroem conhecimentos sobre o 

sistema de escrita, quais são as distorções mais comuns? Muitos professores já adquiriram um 

discurso bastante convincente referente ao como as crianças constroem conhecimentos sobre o 

sistema de escrita. Por exemplo:  “precisamos levar as crianças a refletir”; “precisamos fazer 

intervenções pontuais”; “trabalhamos com atividades x, y, z, que são propícias para levarem as 

crianças a refletir sobre o sistema....”, mas na prática percebemos que não acreditam naquilo que 

falam, pois seus registros e os cadernos de seus alunos os condenam, já que neles encontramos 

atividades que nos mostram suas verdadeiras concepções e princípio aditivo de aprendizagem – 

juntar letras, sílabas, palavras...  por exemplo. 

Como você acredita que um programa de formação de professores deve abordar esse conteúdo? 

Com maior articulação entre a natureza do conteúdo (sistema de escrita) e as condições didáticas 

para ensiná-lo. Não acredito em discussões relativas a condições didáticas com um sujeito que não se 

apropriou, minimamente, do conteúdo.  

Você acredita que há necessidade do professor compreender tudo sobre o “conteúdo sistema de 

escrita” para depois atuar com as crianças? Há, com certeza, um mínimo necessário. O professor não 

precisa ser um especialista, mas necessita conhecer este conteúdo. Como já pontuei, não creio em 

discussões sobre condições didáticas com um sujeito que não se apropriou, minimamente, do 

conteúdo.  

Precisamos formar professores pesquisadores, isso sim. Enquanto estivermos preocupados somente 

com metodologias e não em formar profissionais que saibam refletir sobre o seu fazer diário, 

mudanças ocorreram a passo de tartaruga. 
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ENTREVISTA DO CORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA LER E ESCREVER 

Parte A 

Trajetória profissional 

Faça um breve relato sobre trajetória profissional. Quais as situações que mais marcaram? Quais as 

pessoas que considera que influenciaram sua formação? Cursos, etc. 

 Iniciei minha vida profissional aos 18 anos como professora primária na rede municipal de S Paulo. 

Essa experiência foi muito marcante porque eu vi reproduzir- se na minha própria classe um 

problema que me chamava atenção desde a infância, na vida escolar: alguns alunos aprendiam, mas 

outros, por mais que eu fizesse tudo o que tinha aprendido na formação inicial, não aprendiam. Além 

disso, comecei a perceber que alguns alunos faziam – e muito bem – na vida real, coisas que não 

conseguiam fazer na escola, como por exemplo os que trabalhavam nas feiras livres e sabiam lidar 

com dinheiro e não conseguiam resolver problemas simples de matemática. 

O fato de não conseguir resolver isso me levou a deixar a escola pública e concentrar meu trabalho 

numa escola particular de Educação Infantil (Escola Criarte) onde tive a oportunidade de participar 

de uma equipe interessada em pensar e criar formas alternativas de educação que ajudassem os 

alunos a  desenvolver autonomia e criatividade. Junto dessa equipe mergulhei  no estudo da 

psicologia do desenvolvimento e em outros temas que nos ajudaram a pensar o papel social da 

escola e os processos de aprendizagem. Com isso pudemos ir experimentando novas formas de 

trabalhar com os alunos e eu pude repensar e entender o que – e porque – não tive sucesso no meu 

trabalho na rede pública. Nessa mesma escola, aprendi a ser coordenadora e formadora de 

professores. Na época eu fazia o curso de Ciências Sociais na USP e também o Curso de Formação em 

Arte-Educação da prof Fanny Abramovich, que marcaram profundamente minha formação. 

Anos depois, morando no Rio de Janeiro, tive outra oportunidade muito importante. Conheci e 

trabalhei com escolas publicas e comunitárias localizadas na periferia da grande cidade e, pela 

primeira vez, integrei uma equipe de secretaria de educação, atuando no planejamento e execução 

de um projeto educativo para a rede pública.  

De volta a S Paulo, 12 anos depois, fui convidada a participar da equipe do MEC que coordenou a 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais  (PCN) e depois os Programas Parâmetros em 

Ação e PROFA, elaborar os Referenciais para a Formação de Professores e o Ética e Cidadania no 

Convívio Escolar. Essa sem dúvida foi uma experiência  especialmente marcante porque me 

possibilitou conhecer as questões da educação nas diferentes realidades e interagir com educadores 

das secretarias de educação, das escolas e universidades brasileiras. O aprendizado foi tal que 

certamente eu saí desse trabalho como uma pessoa diferente da que entrou. 

Mais recentemente – a partir de 2003 – estive ligada aos Programas Letra e Vida e Parâmetros em 

Ação implementados na rede estadual de São Paulo, coordenando a equipe de formadoras e 

atuando na gestão dos programas, como coordenadora pedagógica. 

Atualmente coordeno o Programa de Formação de Professores em Educação Ambiental da 

Comunidade Educativa CEDAC. 
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Durante todo esse percurso muitas pessoas com quem convivi me influenciaram,  tanto na formação 

acadêmica, como aluna (José de Souza Martins; Paulo Freire, José Américo Pessanha, Cândido 

Grzybowski, Marcos Arruda, Circe Navarro Vital Brasil...) quanto na vida profissional, como parceiras 

(Telma Weisz, Rosa Iavelberg, Cristina Pereira, Iara Prado ... ). 

Parte B 

Da atuação do técnico da CENP 

Qual e como é a sua atuação no Programa Ler e Escrever? 

Respondo no passado porque como disse acima, não estou mais atuando no Programa. Durante 4 

anos atuei como Coordenadora Pedagógica, tanto junto à equipe de formadoras como junto à gestão 

do Programa e da Secretaria de Educação, na criação do que chamamos “Gestão Pedagógica com 

Foco na Aprendizagem I”. 

Meu trabalho foi o de ajudar a pensar e implementar as estratégias da política pública de melhoria 

da qualidade da educação no I Ciclo do Ensino Fundamental que teve como seu principal 

instrumento o desenvolvimento deste programa. Durante esse período o Ler e Escreveu promoveu, 

além da formação continuada em serviço de coordenadores pedagógicos das  escolas e das equipes 

técnicas das diretorias de ensino, a elaboração e distribuição de materiais (didáticos e de apoio às 

tarefas de classe ), a criação de acervos literários nas salas de aula e um acompanhamento  

institucional apoiando as diretorias no desenvolvimento do programa, orientando os gestores 

regionais na condução das ações para que priorizassem a aprendizagem dos alunos nas suas 

decisões. Tem também uma ação voltada para formação inicial, - o Projeto Bolsa Alfabetização, que 

dialoga com professores das faculdades que formam professores para o Ciclo I (polivalentes) na 

orientação de Alunos Pesquisadores que atuam nas primeiras séries do ciclo. 

Como todas essas ações eram pensadas a partir da perspectiva pedagógica, meu trabalho acabava 

por estar, de alguma forma,  envolvido em todas elas.  

 

Parte C 

Conteúdos de Formação 

Quais são os conteúdos abordados na formação de formadores de professor coordenador? 

Poderíamos pensar em 3 grandes blocos de conteúdo: 

 - A leitura e a escrita como conteúdo escolar 

 - A didática da leitura e da escrita como conhecimento profissional do professor 

- A metodologia de formação: 

 de professores para o ensino da Língua Portuguesa no Ciclo I do Ensino 
Fundamental  
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 de coordenadores pedagógicos para a formação e orientação  pedagógica 
dos professores, nas escolas 

 

Cada um desses blocos pode ser detalhado em inúmeros conteúdos específicos, o que não 

cabe fazer aqui.  

Sobre sistema de escrita: 

Como você aborda? 

Eu não realizo esse trabalho. 

Você considera um conteúdo difícil de ensinar? Justifique? 

A resposta é complexa porque a dificuldade/facilidade de ensinar depende do que ensina 

mas também de como se ensina e de quem aprende. No nosso contexto, na maioria das 

vezes esses conteúdos são sim difíceis de ensinar uma vez que o pensar sobre a leitura e a 

escrita no nível e na perspectiva profissional que se deseja implica um domínio do uso da 

língua que a maioria dos nossos educadores escolares ainda não têm. Por outro lado a 

formação inicial, na maioria dos casos, não lhes possibilitou aprender o necessário da 

didática da língua e, menos ainda, da formação de professores. Portanto a formação 

continuada precisa ao mesmo tempo ajudá-los a avançar como leitores e escritores, ensinar-

lhes os conhecimentos didáticos e a metodologia de formação de professores. Entretanto os 

alunos precisam aprender.  Ou seja, temos que construir estratégias que façam com que os 

alunos aprendam enquanto seus professores e coordenadores avançam. E isso é bastante 

difícil... 

Você acredita que há muitas distorções no processo de compreensão desse conteúdo? Justifique. 

Sim há distorções, o que é próprio de qualquer processo de aprendizagem e no nosso caso, 

fica agudizado pelo quadro traçado acima. 

Você observa situações em que, mesmo passando por formações (Letra e Vida, Ler e Escrever e 

outras) as práticas dos professores alfabetizadores não correspondem às mudanças necessárias?  A 

que você atribui?  

Eu não observei diretamente porque não atuei como formadora, mas acompanhando o 

trabalho da equipe foi possível saber que sim, há situações em que isso acontece com maior 

ou menor gravidade.  

As razões são, em primeiro lugar as já citadas, isto é, o fato de ter havido formação (ensino) 

não quer dizer que necessariamente houve aprendizagem. E uma determinada 

aprendizagem. Esses processos são de médio e longo prazo – a depender das condições do 

sujeito, como já dito -  mas há também uma outra gama de fatores que interferem e que vão 

desde as condições em que foi feita essa formação (competências do formador, organização 

da situação, tempo para a realização das atividades e estudos pessoais...) até fatores 

institucionais (apoio ou desaprovação da gestão, tempo na carga horária, a presença ou 
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ausência de coordenador pedagógico que oriente e dê segurança e de outros professores 

com que possa dialogar...). E há também a postura pessoal do professor de adotar ou não 

para si a proposta e a concepção que a embasa.   

Nestes casos é possível observar “distorções” na compreensão dos conteúdos propostos? A que você 

atribui? 

 As mesmas acima. 

Em relação à compreensão do professor sobre como as crianças constroem conhecimentos sobre o 

sistema de escrita, quais são as distorções mais comuns? 

O mais comum e “natural” é que associem os novos conhecimentos aos seus esquemas, ao 

que “acreditam” em função da concepção e das práticas a que estão habituados. Por 

exemplo quando acreditam que se fizerem com que seus alunos memorizem as palavras de 

um pequeno texto, como a letra de uma música – e assim escrevam corretamente – estão 

fazendo-os avançar no domínio do sistema de escrita. Ou ainda, quando os alunos, segundo 

o jargão, “comem” letras ou sílabas em um ditado, o que os ajuda é a repetição oral bem 

pausada e articulada para que “percebam” o que falta na escrita. Assim, as propostas do 

programa de trabalhar com textos e de promover situações em que os alunos enfrentem 

desafios que desestabilizem suas hipóteses e os façam avançar, muitas vezes acabam 

desfiguradas. 

Você acredita que há necessidade do professor compreender tudo sobre o “conteúdo sistema de 

escrita” para depois atuar com as crianças? 

Certamente não. Esse conteúdo é muito complexo e se opõe ao que está estabelecido pela 

tradição pedagógica; é  portanto uma aprendizagem de longo prazo. É necessário oferecer ao 

professor muito apoio e orientação para que ele tenha alguma segurança em lançar-se nesse 

“novo mundo" 

Como você acredita que um programa de formação de professores deve abordar esse conteúdo? 

Em primeiro lugar, penso que um programa de formação do professor não é suficiente para 

impactar a prática de sala de aula. A formação continuada ocorre dentro de um sistema de 

ensino concreto, que tem condições específicas. Há questões que dizem respeito à gestão, às 

condições institucionais, profissionais e aos materiais oferecidos. Por exemplo, ao preconizar 

uma alfabetização com textos é essencial oferecer um acervo significativo para que os alunos 

realmente possam adentrar à cultura escrita. 

Tendo como concepção a formação como processo permanente de desenvolvimento de 

competências profissionais, esse conteúdo precisa ser o foco de um trabalho de longo prazo, 

utilizando-se de estratégias em que o professor atue como sujeito, resolvendo situações 

problema, analisando práticas didáticas (as de outros e as próprias) e produções de alunos, 

estudando textos teóricos  de fundamentação e pesquisas didáticas a respeito, etc. Nesta 

concepção, o planejamento é também conteúdo de formação e a realização das estratégias 

formativas apontadas devem necessariamente incluir o estudo do material que o professor 

usa com seus alunos para que apropriem-se deles em profundidade. Em poucas palavras, 
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esse conteúdo (sistema de escrita) não deve ser trabalhado isoladamente, como um 

conhecimento “em si”. Na formação continuada esse conteúdo só faz sentido associado às 

diferentes possibilidades de ensino, nas situações concretas em que se encontram 

professores e coordenadores. 
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APÊNDICE 8 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DOS EDUCADORES QUE ATUAM FORA  

NO PROGRAMA LER E ESCREVER FORA DA SALA DE AULA 

 

PROFISSIONAL 

 

FORMAÇÃO 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

CURSOS QUE MAIS CONTRIBUÍRAM 

PARA SUA ATUAÇÃO EM 

ALFABETIZAÇÃO 

COORDENADORA 

PEDAGÓGICA DO 

PROGRAMA 

Ciências Sociais na USP e 

também o Curso de Formação em 

Arte-Educação da Profa. Fanny 

Abramovich 

 

Professora primária na Rede Municipal de São Paulo 

Escola particular de Educação Infantil (Escola Criarte) 

Escolas públicas e comunitárias localizadas na periferia 

da grande cidade (RJ) 

MEC que coordenou a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e depois os Programas 

Parâmetros em Ação e PROFA para elaborar os 

Referenciais para a Formação de Professores e o Ética e 

Cidadania no Convívio Escolar. 

Programas Letra e Vida e Parâmetros em Ação na rede 

estadual de São Paulo, coordenando a equipe de 

formadoras e atuando na gestão dos programas, como 

coordenadora pedagógica. 

Atualmente coordeno o Programa de Formação de 

Professores em Educação Ambiental da Comunidade 

Educativa CEDAC. 

MEC – elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais  (PCN) e depois os Programas 

Parâmetros em Ação e PROFA, elaborar os 

Referenciais para a Formação de Professores e o 

Ética e Cidadania no Convívio Escolar. Essa sem 

dúvida foi uma experiência  especialmente 

marcante porque me possibilitou conhecer as 

questões da educação nas diferentes realidades e 

interagir com educadores das Secretarias de 

Educação, das escolas e universidades brasileiras. 

O aprendizado foi tal que certamente eu saí desse 

trabalho como uma pessoa diferente da que entrou. 

Nessa mesma escola (CRIARTE) aprendi a ser 

coordenadora e formadora de professores. 

Curso de Ciências Sociais na USP e também o 

Curso de Formação em Arte-Educação da profa. 

Fanny Abramovich, que marcaram profundamente 

minha formação. 

SUPERVISORA 

PEDAGÓGICA 

Doutora em Psicologia Escolar e 

do Desenvolvimento Humano pela 

Universidade de São Paulo (1997) 

 “Profesora-investigadora de la Maestría da Universidad 

Nacional de La Plata”  

Consultora da Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo 

Acompanho os programas de formação de professores 

alfabetizadores da Rede Estadual de Educação, desde a 

implantação do Ciclo Básico até o Programa Ler e 

Escrever. 
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TÉCNICO DA CENP Dois anos na escola Paulista de Medicina e 

terminei o curso de Química Industrial na 

Osvaldo Cruz 

Faculdade de Letras/Português (FFLCH – 

USP) 

Bacharelado e a Licenciatura na FEUSP 

Pós-graduação (Mestrado na FEUSP) – 

Pesquisa etnográfica sobre as práticas de leitura 

de textos literários 

Durante mais de cinco anos participei de 

instituições de fomento à pesquisa (CNPq e a 

Pró-Reitoria de Pesquisa da USP). 

Curso PEC-Formação Universitária – USP 

voltado a professores do Ciclo I que ainda não 

tinham grau universitário. 

Desde 2008 dou aulas em um Curso de 

Alfabetização e Letramento na Pós-graduação 

(lato sensu) em uma faculdade particular e faço 

parte da Equipe Técnica da CENP (SEE-SP). 

 

FORMADORA CENP Pedagogia 

Letras 

Psicopedagogia 

PROFA SME – Ano 2002 

PROFA Particular. Qual? Abaporu Consultoria 

e Planejamento Pedagógico 

Programa Ler e Escrever SEE – 2006 em 

diante 

Programa Ler e Escrever SME – 2002/2009 

Grupos de estudo – 1999-2005 

Formação de Professores Alfabetizadores – 

Escola da Vila – 1998-2000 

Alfabetização e as Intervenções Pedagógicas – 

SME/SP 

Professora Ciclo II na SME – SP 

MEC – Formadora dos PCNs em Ação 

Coordenação Pedagógica (SME) 

Coordenação do PROFA – DOT/SME 

Coordenação do Programa Ler e Escrever – 

DOT/SME 

Formadora do Programa Ler e Escrever – SEE 

Diretora de Escola - SME  

 

 

PCOPS Magistério (2º grau)  

Pedagogia 

Faculdade de Biologia  

Curso de Especialização na área de Educação 

Ambiental 

Atuei na área de Biologia, fiz alguns trabalhos 

de campo. 

 

Sem dúvida nenhuma o Letra e Vida. Foi assim 

que eu conheci outros projetos. Já o Ciclo 

Básico, na época o Projeto Ipê, mas eu não 

cheguei a participar, conhecia os materiais 

porque eu já estava na rede. Mas, sem dúvida 

foi o Letra e Vida que me trouxe essa condição 

de olhar para as questões da alfabetização de 

uma forma diferente. 
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PC1 
Educação Física 

Faculdade de Pedagogia 

Sempre trabalhei com Educação Física. 

Fui trabalhar com alfabetização, depois eu fiz 

Faculdade de Pedagogia, o Letra e Vida, então a 

experiência de alfabetização minha dentro da sala 

de aula é dentro da minha área de coordenação. 

 

 

Letra e Vida, que eu achei que até ele facilitou 

a Pedagogia, muito do que eu vi no Letra e 

Vida me facilitou. 

Segundo são essas mesmas formações aqui, 

com vocês (Formação do Ler e Escrever com 

formadoras da CENP e PCOPs da Oficina 

Pedagógica) aqui que a gente tira as nossas 

dúvidas, aqui que a gente traz todas as nossas 

angústias, tanto com a formadora, com as 

outras coordenadoras. 

Eu julgava isso como uma lição do Letra e 

Vida, da Faculdade, é cada um tem suas 

estratégias  pessoais, foi assim que eu estou 

ficando na coordenação. 

PC 2 (CP – PMSP) 
Mestrado 

Grupos de Formação 

Professora na PMSP 

STE no NAE -7 

Cargo de CP e em 2001 

 

Mestrado e Formação do Ler e Escrever da 

PMSP 

Formação Ler e Escrever e PROFA 
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APÊNDICE 9 

ANÁLISE DOS CONTEÚDOS TRATADOS NA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES  

PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA LER E ESCREVER FORA DA SALA DE AULA 

QUESTÃO QUAIS SÃO OS CONTEÚDOS ABORDADOS NA FORMAÇÃO DE FORMADORES DE PROFESSOR 

COORDENADOR? PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

Poderíamos pensar em três grandes blocos de conteúdo: 

 A leitura e a escrita como conteúdo escolar 

 A didática da leitura e da escrita como conhecimento profissional do professor 

 A metodologia de formação: de professores para o ensino da Língua Portuguesa no Ciclo I do Ensino Fundamental 

 de coordenadores pedagógicos para a formação e orientação pedagógica dos professores, nas escolas.  

Cada um desses blocos pode ser detalhado em inúmeros conteúdos específicos, o que não cabe fazer aqui. 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA  

TÉCNICO DA CENP 
Os conteúdos abordados são os relativos às práticas de ensino da língua portuguesa (aquisição do sistema, produção 

textual, leitura e a linguagem oral). 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
 

PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 
Eu priorizo muito em todas as formações, a questão da formação do formador, então este um conteúdo que eu acho 

que é fundamental se discutir, a questão da identidade,  questões voltadas mesmo à função do PC dentro da escola, 

este é um conteúdo que permeia muito as minhas conversas com as meninas, as coordenadoras, então é uma coisa que 

eu chamo muito a atenção eu digo a elas da importância de conhecer a sua própria função, de conhecer até legalmente 

quais são as suas competências dentro da escola, pra que elas se tornem fortalecidas no sentido de conseguir o seu 

espaço dentro da escola como formadoras e, além disso,  os outros conteúdos vêm de acordo com as demandas da 

diretoria e com as demandas da formação que elas me apresentam das necessidades do grupo. 
PROFESSOR COORDENADOR (PC) Realizo segmentado, eu acho que esse ano estou conseguindo melhorar isso porque os HTPC ficaram um pouco 

segmentado no sentido se entrava com o um tema ou uma estratégia metodológica, e depois no outro já tinha outro 

assunto principal então por isso não dava continuidade, eu agora estou tomando esse cuidado para não segmentar 

tanto. Estabelecer prioridade desse conteúdo dentro do que eu vejo que esta sendo pertinente, que tem defasagem de 

formação, e que isso esta resultando no avanço no ensino e aprendizagem das crianças, mas eu anda preciso melhorar 

isso. 
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QUESTÃO 
 

SOBRE SISTEMA DE ESCRITA: COMO VOCÊ ABORDA? 

PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

Eu não realizo esse trabalho. 

 

SUPERVISORA PEDAGÓGICA  
TÉCNICO DA CENP Busco sempre uma articulação entre teoria e prática. Acredito que a teoria pela teoria não leva a lugar algum. Se o 

professor não puder refletir sobre o seu dia a dia em sala de aula à luz de uma teoria, a formação não tem razão de ser. 

Por outro lado, não creio em tematização da prática sem que sejam discutidos, de forma articulada, a natureza do 

conteúdo (no caso, o sistema de escrita), os processos pelos quais as crianças aprendem e os procedimentos de ensino. 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
Então a gente aqui, a gente trabalha com dois grupos os conteúdos, por exemplo, sobre o sistema é eu acredito que é 

um conteúdo que precisa ser sempre trabalhado porque há muitas dúvidas ainda, mas o que normalmente me faz 

pensar nas escolhas dos conteúdos, são essas questões da demanda da formação, então tempo de formação é um 

aspecto que eu considero, e o outro aspecto é são as demandas mesmo formativas que aparecem no sentido da 

diretoria, e eu entendo que pra gente atender algumas demandas da diretoria existem outras questões que precisam ser 

permeadas e aí olhando pro grupo e vendo as necessidades especificas do grupo eu tento conciliar as duas coisas, não 

sei se eu respondi. 
PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 
 

PROFESSOR COORDENADOR (PC)  
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iii 

 

QUESTÃO 
 

VOCÊ CONSIDERA UM CONTEÚDO DIFÍCIL DE ENSINAR? JUSTIFIQUE. 

PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

A resposta é complexa porque a dificuldade/facilidade de ensinar depende do que ensina mas também de como se 

ensina e de quem aprende. No nosso contexto, na maioria das vezes esses conteúdos são sim difíceis de ensinar uma 

vez que o pensar sobre a leitura e a escrita no nível e na perspectiva profissional que se deseja implica um domínio do 

uso da língua que a maioria dos nossos educadores escolares ainda não têm. Por outro lado a formação inicial, na 

maioria dos casos, não lhes possibilitou aprender o necessário da didática da língua e, menos ainda, da formação de 

professores. Portanto a formação continuada precisa ao mesmo tempo ajudá-los a avançar como leitores e escritores, 

ensinar-lhes os conhecimentos didáticos e a metodologia de formação de professores. Entretanto os alunos precisam 

aprender.  Ou seja, temos que construir estratégias que façam com que os alunos aprendam enquanto seus professores 

e coordenadores avançam. E isso é bastante difícil... 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA  

TÉCNICO DA CENP 
No Brasil, em que os profissionais da educação não têm uma cultura de estudos, é realmente complicado tratar de um 

assunto que aponta para a mudança de práticas tradicionais de ensino do sistema de escrita, arraigadas pela formação 

de nossos professores enquanto alunos que foram e também por sua  formação inicial e contínua. Se olharmos a 

história da educação em nosso país e o período em que iniciamos as discussões relativas ao construtivismo, 

percebemos que esta é uma abordagem recente, ainda que não pareça. Mudar práticas, não é como mudar de roupas 

quando uma nova estação chega, pressupõe reflexão, atitude investigativa, espírito científico e, infelizmente, a 

educação em nosso país não é vista como ciência, pela maioria dos profissionais que integra nossas escolas. Mas, 

seria muita ingenuidade culparmos os professores por esta situação. Essa é uma questão cultural, histórico-social, em 

que há vários fatores implicados. 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
 

PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 
 

PROFESSOR COORDENADOR (PC)  

Mm 
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QUESTÃO VOCÊ ACREDITA QUE HÁ MUITAS DISTORÇÕES NO PROCESSO DE COMPREENSÃO DESSE 

CONTEÚDO? JUSTIFIQUE. 
PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

Sim há distorções, o que é próprio de qualquer processo de aprendizagem e no nosso caso, fica agudizado pelo quadro 

traçado acima. 

SUPERVISORA PEDAGÓGICA  
 

TÉCNICO DA CENP 
Sim, as distorções existem. Acredito que somente uma formação que possibilite um espaço efetivo de reflexão é 

capaz de minimizar as distorções, as assimilações deformantes e isso só é possível com um tempo e um espaço 

propício para a articulação entre teoria e prática. 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
 

 

 

PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 

É nesses últimos três anos aqui na diretoria como PCOP é tem me mostrado que em relação ao sistema os 

conhecimentos estão mais consolidados, existem é muitas assimilações deformantes, é as hipóteses de escrita eu 

acredito que seja ainda um conteúdo que demanda muito estudo, até porque as crianças não caixinhas então todo 

momento que você faz uma sondagem aparecem coisas diferentes pra você analisar, então o sistema é uma, um 

conteúdo que a gente está sempre retomando, eu acho importante e neste momento o trabalho tem sido voltado ao 

conteúdo de produção do texto... 
 

 

PROFESSOR COORDENADOR (PC) 

Eu acho porque ás vezes a gente ta certo que ta na linha certa. 

Não, montei a minha seqüência didática, me planejei para essa atividade,só que não teve uma boa orientação,você 

acabou todo com o seu trabalho,então não é resistência, eu acho que ainda é falta de conhecimento, como falta pra 

mim também, em algumas áreas é como eu te falei eu preciso ir à sala ver como é, como sai direitinho, para eu sentir 

segurança e de voltar e falar sobre isso como é, porque com certeza eu vou ver coisas na sala que eu não tinha 

pensado e que vai mudar a minha orientação, eu acredito com elas também. 

 

MMMM 
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QUESTÃO VOCÊ OBSERVA SITUAÇÕES EM QUE, MESMO PASSANDO POR FORMAÇÕES (LETRA E VIDA, 

LER E ESCREVER E OUTRAS), AS PRÁTICAS DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES NÃO 

CORRESPONDEM ÀS MUDANÇAS NECESSÁRIAS?  A QUE VOCÊ ATRIBUI? PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

Eu não observei diretamente porque não atuei como formadora, mas acompanhando o trabalho da equipe foi possível 

saber que sim, há situações em que isso acontece com maior ou menor gravidade. 

As razões são, em primeiro lugar as já citadas, isto é, o fato de ter havido formação (ensino) não quer dizer que 

necessariamente houve aprendizagem. E uma determinada aprendizagem. Esses processos são de médio e longo prazo 

– a depender das condições do sujeito, como já dito -  mas há também uma outra gama de fatores que interferem e que 

vão desde as condições em que foi feita essa formação (competências do formador, organização da situação, tempo 

para a realização das atividades e estudos pessoais...) até fatores institucionais (apoio ou desaprovação da gestão, 

tempo na carga horária, a presença ou ausência de coordenador pedagógico que oriente e dê segurança e de outros 

professores com que possa dialogar...). E há também a postura pessoal do professor de adotar ou não para si a 

proposta e a concepção que a embasa.  
SUPERVISORA PEDAGÓGICA  
 

 

TÉCNICO DA CENP 

Eu atribuo isso a falta de acompanhamento, nas escolas, do PCOP e de outros parceiros mais experientes. Precisamos 

mediar in lócus o processo de formação desses profissionais. Além disso, considero que os HTPCs (Horários de 

Trabalho Pedagógico Coletivo) são de duração muito aquém do necessário. Para uma formação mais sólida, o fator 

tempo é primordial. 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
 

 

 

PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 

 

 

PROFESSOR COORDENADOR (PC) 

Quando ela avança o resultado é bom, às vezes, você poderia ter feito de outra forma, que esse resultado já poderia ter 

vindo bem antes. Ainda é. eu acredito que sim, a criança no final ela ta alfabetizada, ta lendo, ta escrevendo, ela já 

tem entendimento, ela tem raciocínio. Foi atingida a expectativa de aprendizagem daquele aluno, foi, mas ela poderia 

ter sido atingido bem antes e poderia ter avançado ainda mais, eu vejo dessa forma. 
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QUESTÃO NESTES CASOS É POSSÍVEL OBSERVAR “DISTORÇÕES” NA COMPREENSÃO DOS CONTEÚDOS 

PROPOSTOS? A QUE VOCÊ ATRIBUI? 
PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

As mesmas acima. 

SUPERVISORA PEDAGÓGICA  
TÉCNICO DA CENP Sim, as distorções existem. Acredito que somente uma formação que possibilite um espaço efetivo de reflexão é 

capaz de minimizar as distorções, as assimilações deformantes e isso só é possível com um tempo e um espaço 

propício para a articulação entre teoria e prática. 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
 

 

 

PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 

 

 

PROFESSOR COORDENADOR (PC) 
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QUESTÃO EM RELAÇÃO À COMPREENSÃO DO PROFESSOR SOBRE COMO AS CRIANÇAS CONSTROEM 

CONHECIMENTOS SOBRE O SISTEMA DE ESCRITA, QUAIS SÃO AS DISTORÇÕES MAIS COMUNS? 
PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

O mais comum e “natural” é que associem os novos conhecimentos aos seus esquemas, ao que “acreditam” em 

função da concepção e das práticas a que estão habituados. Por exemplo quando acreditam que se fizerem com que 

seus alunos memorizem as palavras de um pequeno texto, como a letra de uma música – e assim escrevam 

corretamente – estão fazendo-os avançar no domínio do sistema de escrita. Ou ainda, quando os alunos, segundo o 

jargão, “comem” letras ou sílabas em um ditado, o que os ajuda é a repetição oral bem pausada e articulada para que 

“percebam” o que falta na escrita. Assim, as propostas do programa de trabalhar com textos e de promover situações 

em que os alunos enfrentem desafios que desestabilizem suas hipóteses e os façam avançar, muitas vezes acabam 

desfiguradas. 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA  
TÉCNICO DA CENP Muitos professores já adquiriram um discurso bastante convincente referente ao como as crianças constroem 

conhecimentos sobre o sistema de escrita (ex. “precisamos levar as crianças a refletir”; “precisamos fazer 

intervenções pontuais”; “trabalhamos com atividades x, y, z, que são propícias para levarem as crianças a refletir 

sobre o sistema....”), mas na prática percebemos que não acreditam naquilo que falam, pois seus registros e os 

cadernos de seus alunos os condenam, já que neles encontramos atividades que nos mostram suas verdadeiras 

concepções (princípio aditivo de aprendizagem – juntar letras, sílabas, palavras..., por exemplo). 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
 

PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 
 

PROFESSOR COORDENADOR (PC)  
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QUESTÃO COMO VOCÊ ACREDITA QUE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DEVE 

ABORDAR ESSE CONTEÚDO? 
PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

Em primeiro lugar, penso que um programa de formação do professor não é suficiente para impactar a prática de sala 

de aula. A formação continuada ocorre dentro de um sistema de ensino concreto, que tem condições específicas. Há 

questões que dizem respeito à gestão, às condições institucionais, profissionais e aos materiais oferecidos. Por 

exemplo, ao preconizar uma alfabetização com textos é essencial oferecer um acervo significativo para que os alunos 

realmente possam adentrar à cultura escrita. 

Tendo como concepção a formação como processo permanente de desenvolvimento de competências profissionais, 

esse conteúdo precisa ser o foco de um trabalho de longo prazo, utilizando-se de estratégias em que o professor atue 

como sujeito, resolvendo situações problema, analisando práticas didáticas (as de outros e as próprias) e produções de 

alunos, estudando textos teóricos  de fundamentação e pesquisas didáticas a respeito, etc. Nesta concepção, o 

planejamento é também conteúdo de formação e a realização das estratégias formativas apontadas devem 

necessariamente incluir o estudo do material que o professor usa com seus alunos para que se apropriem deles em 

profundidade. Em poucas palavras, esse conteúdo (sistema de escrita) não deve ser trabalhado isoladamente, como 

um conhecimento “em si”. Na formação continuada esse conteúdo só faz sentido associado às diferentes 

possibilidades de ensino, nas situações concretas em que se encontram professores e coordenadores. 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA  
TÉCNICO DA CENP Com maior articulação entre a natureza do conteúdo (sistema de escrita) e as condições didáticas para ensiná-lo. Não 

acredito em discussões relativas a condições didáticas com um sujeito que não se apropriou, minimamente, do 

conteúdo. 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
 

PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 
 

PROFESSOR COORDENADOR (PC) 
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QUESTÃO VOCÊ ACREDITA QUE HÁ NECESSIDADE DO PROFESSOR COMPREENDER TUDO SOBRE O 

“CONTEÚDO SISTEMA DE ESCRITA” PARA DEPOIS ATUAR COM AS CRIANÇAS? 
PROFISSIONAL 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

DO PROGRAMA LER E 

ESCREVER ATÉ 2010 

Certamente não. Esse conteúdo é muito complexo e se opõe ao que está estabelecido pela tradição pedagógica; é  

portanto uma aprendizagem de longo prazo. É necessário oferecer ao professor muito apoio e orientação para que ele 

tenha alguma segurança em lançar-se nesse “novo mundo”. 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA  
TÉCNICO DA CENP Há, com certeza, um mínimo necessário. O professor não precisa ser um especialista, mas necessita conhecer este 

conteúdo. Como já pontuei, não creio em discussões sobre condições didáticas com um sujeito que não se apropriou, 

minimamente, do conteúdo. 

Precisamos formar professores pesquisadores, isso sim. Enquanto estivermos preocupados somente com 

metodologias e não em formar profissionais que saibam refletir sobre o seu fazer diário, mudanças ocorreram a passo 

de tartaruga. 
FORMADOR DE PROFESSORES 

COORDENADORES 
 

 

PROFESSOR COORDENADOR DE 

OFICINA PEDAGÓGICA (PCOP) 

 

PROFESSOR COORDENADOR (PC) 
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APÊNDICE 10 
 

SÍNTESE DO PERFIL DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES  
QUE ATUAM NO PROGRAMA LER E ESCREVER 
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APÊNDICE 10 

SÍNTESE DO PERFIL DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES  

QUE ATUAM NO PROGRAMA LER E ESCREVER 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

 

 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

QUAL FORMAÇÃO VOCÊ CONSIDERA 

QUE MAIS AJUDOU NA SUA ATUAÇÃO 

EM ALFABETIZAÇÃO? 

P1 Pedagogia Letra e Vida - Participante  

P2 Pedagogia Letra e Vida – Participante e o Ler e Escrever  

P3 Pedagogia 

Pós Graduação Neuroeducação 

Letra e Vida – Formadora 

Letra e Vida - Participante 

 

P4 Magistério 

Pedagogia 

Letra e Vida - Participante  

P5 Magistério/Normal 

Pedagogia (PEC) 

Isto se Aprende com o Ciclo Básico 

Letra e Vida 

 

P6 Magistério/CEFAM  Professora eventual 
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SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES ÀS 
QUESTÕES 2 E 3 QUE VERSAM SOBRE DIFICULDADES E FACILIDADES NA 

ATUAÇÃO E A AVALIAÇÃO SOBRE SABER ANALISAR SONDAGENS
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APÊNDICE 11 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES ÀS QUESTÕES 2 E 3 QUE VERSAM SOBRE 
DIFICULDADES E FACILIDADES NA ATUAÇÃO E A AVALIAÇÃO SOBRE SABER ANALISAR SONDAGENS 

 QUESTÃO 2 
 

QUAIS AS DIFICULDADES E/OU FACILIDADES ENCONTRADAS  PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÁTICA ADEQUADA NA SUA ATUAÇÃO 
COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR? 

QUESTÃO 3 
 

VOCÊ CONSIDERA QUE SABE ANALISAR AS HIPÓTESES DE ESCRITA DE 
CRIANÇAS EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

P1   

P2 Olha, eu este ano estou com o segundo ano, eu tenho trabalhado mais com 
terceiros e quarto anos e aqui as crianças aprendem com mais facilidade o que eu 
tenho muita dificuldade é quando vem alunos de outra escola e esse aluno 
vem defasado a gente tem muita dificuldade por que as nossas 
crianças...caminham muito rápido e a  gente tem que fazer um trabalho 
separado, individual e as vezes o aluno não quer ai você manda o aluno pro 
reforço e a gente faz por exemplo esses professores que ficaram fazendo cursos 
entraram na sala de aula e me ajudaram muito ano passado. 

Eu acredito que eu sei (risos), vamos ver! 

P3 Eu acho que é só isso mesmo, de resto dificuldade talvez o número de alunos, 
mas aqui o número de alunos é pequeno, quando o número de alunos é 
grande ai a gente,  eu fico com aquela sensação de que não está com a missão 
cumprida sabe... 

 

Às vezes eu tenho muitas dúvidas... 

Porque assim, tem o aluno que na hora que eu to fazendo hã, a escrita coletiva 
ele, ele fala:  ah, é como escreve então, ah professora é D e O que dá DO, mas, 
na hora de fazer a sondagem isso não acontece... 

Porque assim, tem o aluno que na hora que eu to fazendo hã, a escrita coletiva 
ele, ele fala:  ah, é como escreve então, ah professora é D e O que dá DO, mas, 
na hora de fazer a sondagem isso não acontece... 

Entendeu, então eu i agora o que eu coloco, o que qui eu vou considerar a escrita 
ou no oral, daí eu tenho que considerar a escrita dele, mas eu sei que ele já está 
assimilando, mas, ainda não produziu na escrita. 

Então isso me deixa com dúvida. 

Então é isso essa parte, i também assim, hã... eu as vezes acho que assim eu não 
tenho, eu não sou 100% segura não na sondagem, eu sempre tenho que pedir a 
opinião de uma amiga, i porque eu assim segurança total eu não tenho. 

Eu sempre tenho assim algumas dúvidas, será que eu considero, se eu não 
considero, então assim não posso dizer que sou 100% não, eu tenho dúvidas. 

É importante. Uma outra opinião, então é assim eu não tenho 100%. 
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 QUESTÃO 2 
 

QUAIS AS DIFICULDADES E/OU FACILIDADES ENCONTRADAS  PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÁTICA ADEQUADA NA SUA ATUAÇÃO 
COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR? 

QUESTÃO 3 
 

VOCÊ CONSIDERA QUE SABE ANALISAR AS HIPÓTESES DE ESCRITA DE 
CRIANÇAS EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

P4 Bom a dificuldade que cada um da uma historia, cada aluno tem sua vivencia 
traz uma bagagem  diferente então a gente ate você conciliar  tudo, fica bastante 
difícil e facilidade é que a criança é esperta (risos) aprendem, a gente só 
realmente a gente ir pontuando ver que o que cada um precisa mais é ir fazendo 
então da... 

 

Eu considero que sim...(risos) ... eu considero que sim, vamos ver ai 

vamos ver no teste... pelo menos eu fiz o curso pra isso (risos) 

tenho praticado... não tem como 

 

P5 Então as facilidades é quando o aluno vem pra mim e já identifica algumas 
letras do alfabeto, então fica mais fácil de seguir os passos, vou fazendo as 
sondagens... 

Agora as dificuldades que parece que a gente está crescendo ainda mais.. a gente 
tenta subir ou pelo menos abaixar.é que assim.. quando a criança vem  cru, 
não identifica nenhuma letra e não tem a colaboração da família, entendeu? 

 

Olha, eu acho assim que...eu não dizer que me considero uma análise boa.. mas 
eu tenho, pois cada criança é um jeito, cada uma aparece de uma forma, então 
não vou ti falar que sou uma perfeita analista, mas tento descobrir quando vejo 
que não da para analisar sozinha, eu vou recorrer minhas colegas e minha 
coordenadora, eu acho assim que sempre tem novidades, coisas diferentes.. 

 

P6 Assim eu num, num, eu ainda não no começo eu ainda em separar eles, eu 
peguei uma sala assim na metade do ano então já tem um trabalho, já 
começado então até você descobrir uma dificuldade até saber quem são eles, 
quem você pode está separando daquele grupinho que ta mais adiantado, tem 
que fazer uma sondagem, essa não e bem a minha dificuldade mais não deixa de 
ser uma barreira que você encontra 

Um desafio como todo o desafio parece eu falei para a PC. PC eu to nesse desafio 
por que assim eu nunca fiquei, eu nunca peguei uma sala, o máximo que eu 
peguei foi quinze dias, ano passado foi que eu peguei uma mais foi o primeiro 
ano, então assim para mim isso é um desafio realmente... 

 

Ainda tenho duvida, tenho por que eu ainda recorro a PC, por que às vezes assim 
eu analiso do meu modo que eu aprendi, do modo que eu sei  

Mas depois eu passo tudo para ela para conferir para mim, por que eu tenho 
assim, depois eu tenho que passar logicamente naquele mapa da sondagem 

Então eu recorro a ela eu falo para ela ver só me ajuda para ver se está tudo ok, 
ai ela fala ok ai eu passo pra la então tenho sim 
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